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 ةلئلك

 ةبحح ىف « سلدنالا ىلإ رصم تحراب 198 ماع ىم ةيلوب رهشف

 نيملا كلذ ىف انتقفارع لضفت دقو « ةيمالسالا راث آلا دبعم ةبلط

 .ةيرصلل !ةعماجلاب ىالسالا خيراتلا ذاتسا « ىذاا ديلا ديعاتسالا

 دشنأت نك ى كلو ؛ راث آلا دبعم ىف ًابلاط تقولا كلذ ىف نك أ ملو

 ىحاوض ىدحإ لايروكسالا ةبتكم ىف ةيمالسإ تاطوطخم نع ثحبلا
 ىوتحت نأ بيرغلا نم سيلو . ةيلهألا ديردم ةيتكم ىف وأ « ديردم
 ةرها زمهتراضح تناكدقف ىالسالا برعلا ثارت ىلع سلدنالا تابتنكم

 ىذلا ب ذعلا لبنملا ىهىطسولا نورقلا ىف ةراضحلاكلتتناك لب « ةيهاز

 . ةثيدملا مييتراضح اهم هوذخأأ ام ساسأ ىلع اونبو برغلا هنم فهترا

 ةلحر أبت ىعع“ ىلإ لصو مث « دالبلا كلت ىلإ رفسلا ىتهذ ق فوطعي ناك
 عم تكرتشاو « ةديعسلا ةماملا ةصردنا هذه تزهتقاف « ةعهالا

 . ندصاقلا

 ضيبالا رحبلا بابع رخمت ديعسرو, رغث نم ةزخابلا انب تملقأو
 و



 'بونجلا "نم اينايسأ حاقفم « قراط لبج رطش ةسبجتم طسوتملا
 سادنالا ققيمالسالا ةيبرعلا راثآلا ةفرعم ىلإ ناوخإ ودحم قوشلاو

 ةيمالسإ ةيفساف تاطوطخم نم دشذأ ام ىلع روثعلا لمأ ىمفت ىفو
 . ميظعلا سلدنالا فوسملف دشر نباب ديدحتلا تكش اذإ صتخم ىهو

 ةطانرغف ةيطرق ىلإ م « ةيليبشإ ىلإ اهممو ؛ قراط لج ىف انلؤتو

 « رطقلاك لذ ندم مثأب فولن نأ كلذب ال ىتستف . ديردم ىلإ انيهتتاو

 . لامثلا ىلإ بوسنجلا نم هعرذن نأو

 امهملإ تفضأ اذإ : ةيقنم ةئحاب حورو « ةصحاف ةرظن ٍبيرغللو

 اهتميق اطل تادحاشملا نم ةورثب جرخم حاملا ناف ء دالبلا خيرات ةفرعم
 ش . .اهرأاملو

 قمحأو « تايركذلا لجأ ىمفق ىف لأ انأو « سلدنالا تحرابو

 نيدو اب اوه نطور اهرئاك نيمو شيل لال «راكآلا

 "فنانو اسنرفك ةريثك ةيبنجأ لود ىف تلزن دقو . اهلهأ ةرئاعم

 « شلدنالا ىف باط اكماقملاىل بطي ملف « انيح اهيف تثكمو ؛ ايلاطيأو

 ةليج كمح ىلإ ةبيرقكاسفت ىلإ ةبيبح اهنأ اهيف رعشت ىتلا دالبلا كلت
 ش . كرظن ىف

 مدصهو ءرامدلاو بارحلا ابعم لمح ةيلهالا برحلا تبشن اسلف

 ع



 تعقو « لافط الاو لاجرلاو ءاسنلا لتقو « ران"آلاو روصقلاو رودلا

 فئ افقمهب كتفت نبذلا لهأالا نأال « ًاًئيس ًاعقوم ىسفت ىف برحلا هذه

 « مهماعط تلكأ ىتناوخإو ىلهأ م اغإ « مفادملا لبانقو « تارئاطلا

 لكشف« تاقو'الا دعسأ مهعم ثيضقو « ٌمايإو تنادحتو « مثءام تبرشو

 . ملآلا غلبأ ىنمقتو ىسفت ىف زحت مهم لحم ةثراك
 ةراضحلا رخل ىفف : مالسالاو برعلا نع ةبيرغ تسيل سلدنالا لب

 ةطانرغ و ةيطرق ىف ترهدزاو « ًايزاغ دايز نب قراط ابلخد ةيمالسالا
 ف ةومأ ةفالخ تماقو ©« برغلاو قرشلا ىف اهرثأ اَط ناك تاراضح

 تناك اذاوع داهغب ىف ةيسايعلا ةفالخلا سفانت نأشلا ةميظع سلدنالا

 قدعت ةيرعلا سلدنالا ناق بدألاو ملعنا سايق ساقت ةراضحلا

 . ايروأ تاعماج ىلإ ةفلتخلا مولعلا تيرست اهنعو « تاراضملا ةعيلط

 نوينابس"الا لمس وىدالبملا رشع سماحلا نرقلا رخاوأ ىف برعلا درطو

 ةيحيسملا ةءايدلا مهيلع اوضرفق . مهراثآ نم رأ لك اوليزي نأ مثدبج

 دالبلا احنا ىف فرفرت لازتال ةيبرعلا حورلا نكلو.ةينابسالا ةغللاو

 .« عابطلا ةلزنم تلزنو « ءامدلاب تطلتخأ ىتلا حورلا هذه « ةينابسالا

 [يمجع لوح رخآلا فيعنلاو ىبرع اهفصف اهسقت ةينابسالا ةخللا انمامأو



 دوت اهنأ دجت اليلق اه”روح اذإ اهبلغأ سانلا ءامسأوءرارطنضالا كي

 تادام ىه ةفاظنلاو ةفعلا ىلع ةظفاحلاو مركلاك مهناداعرثكأو . ةينرع

 عيطتست نل كناف « اذه لك ريبغت تعطتسا كنأأ انضرف اذاو . ةيبرع

 مافلا دوسالا اهرعشب ةينابسالا ةأرملاف هوجولا ريغ هوجؤلا لدبت نأ

 . ءىث لك لبق ةببرع ةأرما ىه : روح اهفرط ىف ىتلا اهنويعو
 اننيدو « مهخيراتب انخم راق لصم تناك ىتا ةلصلا نإ انلق اذإو

 تحبصأ دقف ©« نورق ةعضب دذنم تعطقنا دق مهنغلب انتعلو « مهنيدب

 . ًاحفص هنع برضي نأ دحأعيطتسيال امم نيرشعلا نرقلا ىف ةلمملا هذه

 فنأ تببتعا اذإ برغلا نم طسوتملا ضيبألا رحبلا حاتفم اينابسأف

 ةيداصتقا تاقالع رصم نيبو اهندبو « قرشا نم هحاتفم سنوسلا لائق

 ايفابسآلو « ديردم ىف ةيضوفمو ةيلصنق انلو « اهلفمن قأ عيطتمن ال

 رم ًاريثك ماع لكر هزألا لبقتسيو ؛ رصم ىف ةيلصنقو ةيضوفم

 « ئدلاو ةقفلا مولع نوقلتي اينابسأ ةموكملل نيعضاملا نييشك رمل

 ةنللا سيردتب ةمميدقلا ةيمالسالا ةراضحلا رشن ىلسع اينابسأ لمعتو
 ًاريثك نأ ةقيقملاو . ةيمرعلا تاطوطخملا نم ريثك عبطب مايقلاو ةيب رعلأ

 تاعماج ىف اهمولعو ةيبرعلا ةغللا ءايحإ ىلع نوأمعت نيقرشتسملا نم

 املا كافه تلبات 156 مام ديردم ترز نيح ىننأ ركذأو « اينابسأ
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 هيف لغتمأ ىدلا طولطخلا سفت ىف لمعي ناك« اناروم بآلا ىمسي

 ناك انممتجا نيج اننأ فيرطلا نمو « دشر نبال سفنلا باتك وهو

 بطاختلا ةةيسو تناكف اهلبجا انأو ةيفابسألا الإ تاخللا نم فرعي ال

 اننيو ةيبرعلا ةخللا نأش غلب دح ىأ ىلإ رظناف « ةبرعلا ةغللا ىه اننيب
 ماعىف ةيرصملا ةموكحلا ىلإ تيلط ةبنابسالا ةموكملا نأ مث . مهنيبو

 ةعماج ىف ةيبرعلا ةغللا سيردتب موقيل نييرصملا دحأ بدتنت نأ 4

 ىرصملا كلذ رفاس لهو «بنطلا اذه رمأ ى مم اذام لعأ الو « ةطان رغ

 . ال مأ لعفلاب بدتنملا

 لماكلا ٌقيهتلا الإ اهصقني ال ء باوبآلا ىلع برحلا تحرصمأ دقو

 رظتنت ىتلا « ارتاجلا صخألا ىلعو لودلا ضعب دنع ماتلا دادعتسالاو

 . برحلا ةبهأ ىلع حبصتو حيلمتلا جمانرب ذيفنت امل منتسب ىتح

 ىهه ةينابسآلا ةيلهألا برحلا نأ هاوفآلا ىلع نآلا رادلا ثيدحلاو

 ىف أرق موي لكى و . ةيملاعلا بوملا ناكرب اهنم رجفتيس ىتلا ةرارشلا
 ةموكحلا تايئث وأ : وكن ارف لارنجلا شويج راصتتا ءاننأ فحملا

 برحلاب ماملالل ضرعتي مل ًادحأ نكلو « كلذ ريغ ىلإ اهمازبما وأ

 رخزي ىبدوالا بد'الا اميب « اهبايسأ قايبل صخآلا ىلعو « ةلماك
 اذه تبتك اذمل . عوضوملا.اذه ىف تفلأ ىلا بتكلا تارشعب

 و



 . ىلع ءوضلا قليل « رصم ىف هعون نم لوالا وهو « عضاوتملا باتكلا
 لعلو . طسوتملا ضيبالا رحبلا نم رخآألا بناجلا ىف ةرعتمملا بوملا

 ىعم نوفلتخم دق نيذلا نيفئؤملا نم ىريخل ةحماف نوكي باتكلا اذه

 . اهيلإ نطفأ لرظنلا نم تابجوو « ابقرطأ مل بناوج نواحيف



 ةعراصمل مسي قاكىذدلا بحفلا « عجأ ملاعلا ف ديحولا بعشلا

 ةعضوم دمي ال ىتح دايعألاو دلاوملا ماحدزا محدزت بعالم ناربثلا

 هتوملا رطخ ىف وهو يعالملا ىلع جرفتلاب ىعلتي ىذلا بعشلا « مدقل
 ةيشحولا نم برضلا اذه ىف دج الو « ًادوع اهدشأو فاريثاا رطخأ عم

 ىتابسألا بعشلا وه « جرح "ىأ

 ماعطلا بسنأ اط مدقيف « ةصاخ ةيبرت ةعراصملاب ةصاخلا ناريثلا ىبرت

 ' . ىرضتو شحوتت ىت> لاتقلا ىلع بردتتو « هعندأو
 ريثك ىلا جاتحمو . ةيلاعلا ةضايرلا عاونأ نم ةعراصملا هذه ريتعتو

 مذه ربتعن انك اذاو - رطاخلا ةعرسو شَأْلا ةطابرو ةكرحلا ةفخ نم

 .ةضايرلا بورض نم ًابرض مثرظن ىف ىهف « ةيشحولا نم ًاعون ةعراصملا
 5 ةييناسفإ مأ ةيشحو ةبعللا هذه له حبمخ كح ءادبإ ريسعلا نمو
 نجاودلا خذ ريتعي نم سانلا نمو . ةض ةيرايثعا ةيناسنألا لئاسملاف

 - ريبك قيرف مو « تاتابنلا ىلع نوشيعيف ًاشحوت اهمول لك آل مانغالاو
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 ىلإ رظنف انتأف ناويلا بيذعت فلأت مل انن"الف « مومعلا ىلع نحت امأ
 . ةيشحولا تازمت نم ةزمغ اهنثاك ةعراصملا هذه

 ترثأت دقو ء 190 ةنس ةيلوي 77 ىف تالفملا هذه دحأ ترضح

 مأتي وهو نعطي دوثلا ىرأ نيح ىلاعفنإ ءافخإ عطتسأ ملو ىمألا لوأ
 اذه دجي اذامل . ىرخأ ةيحان نم ةلأسملا ىلا ترظن نأ ثبلأ مل ىتكلو

 ىنخ ءىث سعأالا ىف دب ال ؟ ناسحتسالاو ةذللا نم ًاريثك دشاحلا جلا

 ةعراصملا ىلا ترظنو ةظ4ل نطاوع نم تدرج كلذلو ء نحت هارث ال

 . تاضايرلا نم ةْايرو ,نونفلا نم نفك
 :مسقلا : ماسقأ ةثالث ىلإ مسق7 ىعف ؛ طيس ةعراصملا فصوو

 ىذوامحم نيعراصملا نم ةئالث ءاقلتيف « ارئاث اهتاه روثلا لو>د لوألا

 روثلا رظن بذهي رمجألا نوللا نال كلذ ؛ انك اد رجأ ًاشاق مهدبأ
 . هيلا رخآألا هيذتجا مثدحأ ءارو نعمأ الكو ؛ مبيلع مجبيف . هجيهيو

 لجرلا بحس « رمجأالا شاهتلا ةيحان لجرلا ىلع هتمجه روثلا ددس ايكو
 .ءاولا ىف هنورق روثأأ برضي ثيحم ةديدش ةفخم ه-.فتو شاهقلا

 . نحل اهدعي ق.سوملا فزعت قئاقد سمح ةدم تاكرحلا هذه رمتستو
 ارحم روشلا نانعطي ؛ نارام مدقتي انهو « ىتاشلا رودلا 5 م

 ةمطق قابلاو « ةرائسلا هبشي اهيف حالسلا : رعم فصف ةبرحلا لوا غلب
 ٠٠١



 عمراصملا فقيو . نوجرفتملا اهزيمل نوام قروب تيسك بشحلا نم

 قشر « هينرقب هبرضي نأ كشوأ ام اذأف : هيلع اذه مجهيف روثلا مامأ

 نم روثلا روئيف « هنع بحسنأو هربظ ىف ةفحم نيتبرحلا عراصملا

 هذه قرغتساو . لكشلا اذهب بارح تس هيف قشوو .ديدج
 ثلاثلا رودلا ادبي مث اهدعب ىقيسوملا فزعت قئاقد سخ باعلأالا

 ىمروو ناديملا طسو عواصملا مدهتتيف . روثلا ىلع ريخ"الا ءاضقلا وهو

 ًايدحم اذه ربتعيو « نيجرفتملا ىلع اهضرعي نأ دعب ضر الا ىلإ هتعبقب

 اذذ « ضرالا نع هتعبق ذخأو هسفنب عجر هيلع ىضق اذاف « روثلل هنم

 توملا نيب لمافلا دملا ىه ةعبقلاف . ةعبقلا تيقيو بهذ روثلا هلان
 . ةايملاو

 نوكنتت ىلوالا ةبرضلاو . فيسلاب وكي ةرملا هذه ىف نعطلاو
 كرحي لظيو ملالا نم روثلا ىرجتو . هرخآ ىلإ فيسلا ذفنيف رهظلا ىف

 ذولااب هنوجيب- : روخم نأ روثلا أدب اذ ! فيسلا جرخم ىتح هتالضع

 سأرلا طسو يف ةيماخ ةنعط هنعطبو « هماما عراصملا فقي مل « رخحالا

 فزعتو موقلا قفصي انهو . ًاعيرص روثلا رخو خملا ىلا فيسلا ففتيغ

 لويخلا هذه رظنمو . روثلا رج ةثالنث لويخ لخدت م « ىقيسوملا
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 ىههو اموو لخدت برحلا ةلجع تناكاميح قامورلا ماياب ناسفالا ركذي

 . ضرأألا ىلع اياسلا اهءارو رمت

 « ءامدلا كفس اهف « نييتابسأالا دنع ةيوبحلا ةضايرلا ىه هذه

 نواو سفنلا بيذعت ىف نئفتلاو < راصتنالاو ةعزملاو « رفلاو ركلاو
 ادحولزانب صخشب كلاباموةايحلاب راتهتسا اهيفو«ناوي1 ىهسفنلاهذه
 ةعراصملا هذه ناديم ىق طقس ام ًاريثكو.هيلع ىف هلان وأ هجوأ ابجو

 ةسهنكب علم لك بناج ىلإ نولعجي كلذل ثو « بابشلا ةرهز ىف نابش
 . مهيلع ةالصللف ةسينكلا امأ نيعراصملا ىوثفةربقملا اماةربقمو

 ؟ ناريثلا ةعراصمبي ةينابس ألا برملا نأشام لأست كلعلو

 تاهجلا كلت ىف سانلا دومت ىتلا ةيعامجالا ةايحلا نمةروص اهنا
 ةارابملاب مهعولو ىلعو ؛ ةايحلاب موقلا راتبتسا رادقم ىلع كلذت ىهو
 ةيحض مهقنأب اوحضيل ىتح مثدنع ةايهلا صخر ىلعو « سفانتلاو

 ٠ اهبيذعت ىف نونتغي ىتلا + ناريثلا قورقل
 هذه ءاعد ىه « سيايلاو رضخأالا تاك أ ىلا برحلا هذه لعلو

 . ناسنأل لل نم ةيكاشلا ةعجوتملا ناديئلا



 ١٠م ةنم ةيلوي

 اك «اينابسأ ىف ةيلهأالا برملا هب نوءدبي ىذلا جراما وه اذه

 . ةيمنرفلا ةروثلل ةءادب هيلوي ١4 موي ىلع اوحلطص)

 برح وأ ةروئ ةءادبل ةنيعم ةعاس ديدحت بعصلا نم هنأ ةقيقحلاو

 ةبجاوم ىف ةلودلا وأ : ةرونلا ةلاح ىف سعشلاو . ةيوط تامدقم بلغ

 ىلشي لازي الو ءاملا هيف سبحني ىذلا لجرملات نوكي اهالك ء برحلا
 رجفني ىمح

 ةيلهاالا برحلل ةقيمعلا بايسأالا هذه ليصفت ىلا دوهتسو

 ثمينا ىلا ىلوالا ةرارشلا ركّذنس قآلا اننكلو ليلق دعب ةيناسألا

 برمحلا هذه امم
 «نيهلا بازحأ ءاسمعز دحأ ديردم ىف لاملا لتق ةيلوي 1 ىفف

 لتقملا اذه راثأو . وليتوسوفلاك ىعسملا وهو « ةيروهمجلا نيداعملا

 نيب ةوجنلا تادتباو « ةموكسملا ىلع نبزعذتملا نيب طغسلا حور

 . مسن نأ نيقي رفلا



 زواجتلا نكمملا نم نك ثداوح ضعب ًاعامتا ةوحفلا هذه دازو

 كلذ نم . ةدئاس تناك ىلا رثوتلاو رمنتلاو رمذتلا حور الو اه

 عمس هنأ دقتعا ىركس.لا ضرعلا تالقح.نم ةلفح ىف طابضلا دحأ نأ

 .لاملانم نينئا ىلع ىدتعاو ؛ كلذ قطي ملف شيجلا نم ةيبان تاظحالم

 تانكتلاةمزالع رماوالا تردص طباضلاعم قيقحتلا راد الو برضلاو

 ىلا « تانكتلا اومزالو « مهليمز عم اعيمجج طابضلا نماضت ذكنيحو

 + تارماؤملا زكرمتحبسأو « سمهلا رثكو « لحنلا تايلذك تحبصأ

 *ضدلملا قتكرو

 شيج ةروث ءانبأ تعاذ « مويلا كبذ حابص ىف « هيلوب 17 ىفو

 ران تعلدنأ ىتح مويا كلذ سمش بغت لو « ةموكسحلا ىلع شك ارم

 . ىلاتلا مويلا ىف اهسفن اينابسأ ىف ةروثلا

 ١ ةكان اهنع ةموكملااو « ةريدم ةروثلأ تناكو

 بحرو ندملا لخدف « ةوقلاو لاتقلا تآلا هعمو « شيجلا مدقتو

 بالقنالا اذه بقتر ةروث لاح ىف تناك سوفنلا نآل « هب اباهأ

 اونئمطي نأ سانال اغالب ديردم نم ويدارلا كالسأ تعاذأو

 له نكلو « ةروثلا هذه ةموكحلا دمحم ىتح « ءؤدهلب اومصتعيو

 عقادملا فصق مامأ غيلبلا مالكلا ديفي
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 ةيرملا ىقسوملا تان ميتدمدأ دقو ندملا ىف سانلا ظةيتساو

 هذه طسو ىف اورسفي لأ موقلا مطتسي ملو . د نجلا مادقأ مقوو

 . ةئجافملا ثادحالا هذه ىف رسلا ةفهدلا

 ةيبرح ةروث نأ نعت هاوفألا ىع تعاذ نأ رابخألا ثرلت لو

 ديردم ىف ةينطولا ةموكملا لحتسو « اهلك اينابسأ تحاتخا ةحلسم

 لارإلا اهسأر ىلع ةينطو ةءوكح « ةيروهمجلا ةموكملا لحم

 | «ويروجاس»

 . «شيجلا ايجيل» تافا_ته الإ رخل لاو نيملا نيب عمست نكت ملو

 دنجلاوىراوسلا نم قلايف تراسو : عراوشلا ف مالعألا ترشتناو ٠

 هحايصو بعشلا ليله“ نيب نيحلسملا

 ةديدجلا ةروثلا راصتنا نلعت سئانكلا سيقاون تقدو

 اولوتسا ىتلا دالبلا ىف ةيركمعلا راوثلا ةموكل ك-1لا مبصصاو

 . بونجلا ىف اهاع

 « ةروشكلا لاجرو تسيشاملا و شيملا لاو نيب ةعيقولا تناو'

 . ةحالص نكمل دح ىلإ ةريبك نيحالقلاو لاعلا نيبو

 « ديرغف ىف ىتسيشافلا وايتاس وفلاك ىلع ءادتعالابةروثلا تأدب اكو
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 اهلع اورطيس ىتلا قطانملا ىف لاعلا نم ماقتنالا ىف داوثلا ذخأ كنذك

 « ىنطولا ريهطتلا > ةيلمع هوم انج

 قلو 2« مو حايص < سوج روي ى هلزنم نم لاملا دحأ جرخو

 هب تحاصو هتفقوتسا شيما نم ةقرف عراشلا ىف:

 ةيروهلا ايحتل ل ماعلا باجأف

 لماعلا باق ىلإ تذ فت تاصاصر ىود ءاضفلا ءافصأ تيواحتو

 : ةدماه ةئج مقوخ

 لوب« ءىش ىلع اهيفرثعب ملف ةثملا تشتفو ؛ قيقحتلا ةباينلا ت رضح
 ساو . كلذ لع دحأ ؤرجي مل وأ « ليتقلا ةيصخش قيقحتل دحأ مدقتن.إ

 لعل مسقلا ىف تضرع ةيفارغوتوف دوص ةعضب ةئجلا ريوصصتي ىضاقلا

 ثحبلاقسيلوبلا لاج عرشو . ليتقلاب هتفرعم تبني اب مدقتي ًادحأأ
 . ةعرجلا بابسأ نع

 ةضورعملا روصلا هذه عقرب ىركسعلا احلا مأ ىلاتلا مويلا فو

 لثم ىلع ةريبك ةيمحأ نلعب الأ ليقتسملا ى هب ردجي هنأ ىضاقلا مهفأ م
 . ثداوحلا هذه



 . ىعامجالا ريهطتلا تقولا كلذ نم أدبو

 ىمرلا وه ديحولا باقعلاو « تاهبشلاب سانلا ن وذخأي اوناكو

 اهباحصأ اهفرعي «ةلوهجملا ثلا ىلع دوثعلا موي لك ىف رثكو ءصاصرلاف
 .لداعلا ريغ صاصقلا ف وخ ةصتخملا تابجلا .غالبإ ىلع نوأرمال مهنكلو

 اوذفني نأ « ةروثلا ماكحأ نوذفني مهو نودالجلا سني ملو

 ىلو لا « نيقثج ىلع سيلوبلا رثع رف ون 54 حابص ىنف . ةوبشلا ماكحأ

 ةيناثلاو « ىكارتشالا بزملا ءاضعأ دحأ وهو « ةريبك كرش ىف لماعل

 امهالكف « نيتثملا باحصأ ةفرعم راكنال ليبس كانه نكي ملو. هتنبال

 لمجأت ناك ثيح « ةاتفلا صخالا ىلع « سوجروب ىف سانلا رهشأ نم
 اوذفنينأليقو اب اواثع نأ لبق داوثلا اهب قسفدقو . ةئيردملا ىف ةاتفف

 ليبس ىف هنكلو ؛ ثداحلا اذهل ةنيدملا كا بضغو ٠ مادعالا مح

 هيلع راتسلا لادساب رمأ ةروثلا راصتن



 سوجروب قراوثلا ةموكحح

 يسب ءادعلا دتشاو « ندملا نم ريثكى ةروثلا نارين تلعتشا

 قنا ريهطتلا لامعأ ترسشتناو ؛ ديردم ىف ةيروبجلا ةموكملاو شيجلا
 :اسغقلا هنم دوصقملا ريهطتلا وهو « قياسلا لصفلا ىف اهنم افرط انركذ

 ليملا توربظيو « ةيعرشلا ةموكلا ىلإ نومتني نيذلا عيمج ىلع

  نيحاافلاو لامعلا ةكرح ىلع نوفطعيو « ةيك ارتشالا ءىدابملا ىلإ

 م نمو ؛ ةسكرملا هذه رمأب نومئاقلا مث نم سانلا لءاسن من

 ؟ ال نوكرحملا

 صخأألا ىلع « ةروثلا لاجر رودص اهنضتحت ىتلا لام آلا تناك
 : ةيروبمجلا ةموكسحلا اوبلقي نأ « شيجلا لاجر ىلع يهدامعال

 الإ ىضع ال اذكهو « نيرفاسظلا نيرصتنملا لوخد ديردم اواخديو

 ةطلسو ةيروبمملا ير بهذتو ؛ ةموكح ناكم ةموكح لحم ىنح مابأ
 ”نكلو ؛ انرويج محلا لظب وأ“ ةيكلملا دوعتو « نيحالفلاو لاعلا
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 لاحرو 6 لاومالا سوءرو ىضارالا باحصأو « ةيطارقتسالا ةقبطلا

 انورق هب نوعتمتي اوناك ىذلا دوفنلا ًاعيمج ءالؤته ىلا دوعب « شيلا

 . كحلا ةبباو قاطاسلاب قومعنيف ؛ قامزلا نم ةليوط

 داوثلا ماهوأ تددبتو « نفسلا ىهتشن اك رمت مل حابرلا : كلو

 هجوى تاعطاقملا نه ريثك لهأ فوقوو : ةلاتشقو كدردم عافد مامأ

 . داديتسالاو ةيعحرلا ةدوع مهتوعد ىف ثنال : راوثلا

 « ديردم ى هيعرش ةموكح « نيتاك ى صخلتي فقوملا حيصاو

 ام دح ىلا اهنارين ةموكملا تدص ةموكملا هذه ىلع ةروثو

 ىلا ةديدملا ططحلا م«دو « موفوفص ميظنت ىلا راوثلا عرساو

 . ديدجلا فقوملا منألت

 سوؤرلا مه اهداوق نالء ةكرملا هذه ةداق مه نم لوقنف دوعنو

 : . اطةكرحملا

 ,.تقولا ىف هنكلو ويروجتاس لارنجلا ةروثلا هذه سأر ىلع ناك

 رومأ ىلع فرشيل لجع ىلع بهذيل هنولشوب نم ةرئاطلا بكر ىذلا

 . ٠ فوتو ةرئاطلا تقرتحا ةروثلأ

 قونال ىد وبيج لارنجلاو « لامثلا ىف الوم لارنجلا هلم لحو
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 . بونجلا
 نكي مل لب « هرك ذب عمي دحأ نكي ملف « وكنا رف لارنجلا امأ

 لوح رودت اه ثيداحالا تناك كلذ عمو ؛ هرقم نبأ فرعي دحا

 نيب .ريصلا غرامتب هلوصو نورظتني سانلا ناكو . هركّذب ةديشم « هعس)

 . لصي مل هغكلو ؛ نييشك ارملا دنإلا أو ىلع رخآآو نيح
 ةطخ عضو ةرورُص ىلع اوعمجأو ؛ طاسيضلاو داوقلا عمتجاو

 نوكت نأ ىلع مهتلكت قفتاو دحوملاجتنملا لمعلا نمضتىتلار ا رقتسالا

 ةروثلا بستكن نأ كلذ نم ضرغلاو . داوثلا ةموكح رقم سوجرول

 نمالا ظفحم «ةمصاع ىف ةموكح مذا ؛ لودلا ظنت ىف اعرش ربطت

 طابضلا هب ف. الوملارنجلا لخدو . تاموكلاا هب موقت امب موقتو

 هلبقتساو « نيحتافلا كوخد سوجروبةنيدم ىف ريبك بكوم ىف دنجلاو

 « الوم لارنجلا ايحيل > ليلبتلاو فاتحلاب ىلاهالا

 مايأ دعب » هيف ءاج روهمجلا ىلع ًايساح ًاباطخ لارنجلا ىقلأو
 اهرغوهنواشربو ديردم فجراوملا ءالؤه ةكرح دمختس ؛ ةدودعم
 ديردم ىف ةيلخادلاةرازو ةفرش نم تاعاسدعب لب مايأ دعب فتهأسو'

 ' « اينابسأ ايحتي
 ل“



 هذه نكت ملو ؛ الوم عمطأ حضتت ةليلقلا تالكلا هذه ىف
 وه الرمو . ةقلطملا ةسايرلا ىلا ومست تفاك لب ؛ ةدودحم عاطالا

 دحأ رت ملو « راوثلا ةموكسمل ةمصاع سوجرب ةنيدم راتخا ىذلا

 الوم ىسفانم ربكاو . ذوفنلاو ةوقلا هدي ىفو هتلزانم وأ ةتعزانم ىلع

 . ون ال ىد وييبح لارنجلاو « وكنارف لارنحلا اه

 حلا اذه : بوعشلاو دارفالا ةايح ىف هرود بعلي ظحلا نكلو

 يذق « هناكم الوم لحأف « ةرئاطلا ىف « ويروجناس » ىلع ىضق ىذلا

 قو « ةرباط ىف ثو هيدعاسمو هبرح ناكرأو وه الوم ىلع كلذك

 : وكتارفل وجلا الخ ذكنر>و . وابلب راصح هيف موقي ناكىذلا تقولا

 . لاجرلا نم وهو . ةايخلا ديق ىلع ونال ىد وبيج لرنجلا لازي الو

 ىلا وحنلا ىلع هءالمز توم ناىتح . ءىث لكل ًاباسح لمعيو نيرطملا

 . تارئاطلا بوكر نم ظفحتي هلمج انركذ

 هيلاو « ناكم لك ىف همسا ددرتي ىذلا « نآلا ةكرملا سيئر نأ ىلع

 ؟.. وه نف . وكفارف لارنجلا وه « فصوتو ةكرحلا بسنت

 ىحوي ام ةيممجلاو ةيسفنلاو ةيقلحلا وكنارف تافص ىف سيل
 دقش هنإ . اه ناعذالا ىلع كمغو' ةميظع ةيصخش ماما كنا كيلا

 ف



 دود بعلي, نأ ديري نمل ةمزاللا ةيرورضلا تافصلاو ةزرابلا ةيصخشلا

 . روتاتكدلا

 ىرخ تايصخش ةرضح ىف ناك اذاف ةيداع هعالمو ةريصق هتماق

 هيصنم < مهيلع هتومدقب مبنأ ال“رل : الاب هيلا ىقلق نل كناف

 ه ىمجرلا

 لواحي هلعج ةيسفنلا ةيحانلا ىم هتيصخش ىف ىميبطلا صقنلا اذه

 ةدوص تعيطو . نرالعالاو ةياعدلا نم ىرخأ لئاسوب هضوعب نأ

 ىتلا تابحلا عيمج ىف تءعزوو ةيمجسرلا هسبالم ىف وكن ارف لارنجلا

 نم صخش دي ىف روصلا هذه ىد>إ سعقوو . ةروثلا اهيلع تضرخ

 رثك ا هباءدلا لامعأ نم ىنأب لجراا اذه> لاقف وكت ارف ةكرحل نيلاوملا

 . «وبراج اتيراج لعفت ام

 تيناوحلا باحصا اومن را دقف . ةياعدلا هذه نم ةثمأ كيلاو

 نأ نالعالا قرط نمو . وكئارف هروص مطاحع تافرعش ىف اوقلعي نأ

 ةنيعم ةعاس ىف اهياور وأ اهمالفا ضرع فقوت ليثملاو اميملا رود

 ىذلا ىسكملا ءىسلا رثالا ىلا رظناو . وكتارف لارنجلا ةووص رهظتل

 فن



 ايحو ةرارح لارنجلا راصنا دشأ نال نالعالا نم ةقيرطلا هذه هلعنز

 ةلسلس هيلع عطقيل فخعب هعبتي ىذلا ةياوراا دهشم فوقول ملأتيإ
 .وكنارف لارنجاا ةروص هتادهاشمو هرذفأ

 سؤفنلا ىف ثعبي ال ةيعيبطلا هيهاوك وكنارف نأ تيأر قف

 يلا انفضا اذاف . اج ةصيخرلا هتياعد هتدازو . ًاريثأت بواقلا وأ ةبيه

 عويذو « بعشلا ىف هتبحمو سوجروب ىف الو. لارنجاا ريثأث ةوق كلذا

 وكنارفنأ انل حضتا ىرخأ تابج ىفو هيليبشا ىف وبيج لارجلا ركذأ

 نييتابسالا ةبحم ىلا هتوقو هتسائرو هتماءز ىف دنتسي ال ايتايسا ىف
 . ناطلسلاو ةوقلا هل نبا نمو . ديبأتلا وكنارف لاني نيأف نذا

 ىف هدجن موهوملا وكنارف ذوفت نإ . ريسي كلذ ىلع باوملاو

 ةيلاطيالا بارحلا ىلا دنتست اهيلع دمتعي ىتلا هتوقو ايلاطياو ادناملا

 فيرا لهأ نم نييشكارملا دونجلا دعاوس ىلا مث . ةيناملالا تارايطلاو

 ىف نوسماتي هيلع اولبقأف . ةيطدلا هتلمق ىذلا ىوادلا همساوهرغ نيذلا

 اوئيلي لساوبلادنجلاءالؤه نكلو مهدالب ةلالا جرم ةلوسعملاهدوعاو :

 اوعضوىدلاكلذنأشقل اض اوقة4ن أاينابسا ضرأ مهمادقا تئطو نيح

 ةموكحل اهومدق ىلا تادعاسملا لعز ومدني نالا مع اهو.مهتقث هيف

 نفت



 ف تاياغلا ىعرص اورخ نيذلا لساوبلا لاجرلا .روكبيو « راوتلا

 ْ اينايسا ضرأ

 شرع 'مسرتي اديدج انويلبان قوكي نأ لحم وكنارف ناكدقو

 هدح دنع فقوو « ةعزهلاب ىنم ام دعب هنكلو « ناطوالاو بواقلا

 امومع الإ نألا ريسي الو . هبن ْوِب ريمضلاو هلكأب مدنلاو شيعي حبصأ

 . نيينايسالا ىف قي ال هنال هرامذ نوح نييشكارملا نم دنجي



 ءارولا ىلا دوع

 ةيروهمجلا ةفوكسحلا
 مةمسمميسسسلا

 ةدام ةريخالا اينايسا تداوح ىف تاياورلاو سصصقلا باتك دجيش

 . ةباتكلل ةريزغ

 ءارطالاب باتكلا اهلوانتيس ىلا تايصخشلا هذه سأر ىلعو

 هف "؟ىش لكب تحض ىلا « ةيماسلا ةيبنلا هيصخشلا هذه ؛ خهملاو

 ٠ وسنوفلا كاملا وه كلذ « نطولا ةحلصمو ءامدلا نقح ليس

 بمم بعغلا ةيبلغأ نآل ال ء امانس 15801 ماع ةيروهمجلا تنلعأو

 ىف كلما نكي ملو؛ ةيكلملا ماظن نم حاصأ اهماظن نآل الو « ةيروهمجلا

 . روتسدونا[رباهيفو معطاق ىأر دالبلا نوكش ريمست

 سنامور تنوكلا هنإ . ىروشلا اوءاسأ كلملا ىريشم نكلو

 ةيدلب تاباختتاب لب « ةماع تاياختنا دقعب راشأ ىذلا نمالا كملادعاس
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 أل مث ء ريك آلا ذوفتلا كلعت لامثلا بازحأو لامعلا اطلس ثيح

 مهعوج تراسف « ريثاتلاو ةياطدلاو فنعلا بيلاسأ ىلإ نويدوهمجلا

 تدعو « هيروهمحلا هبواذرب ىف تناعأو ؛ عراوشلا ىف مهمالعأو

 ةصاخ نم طاشنلا اذه بناج ىلاو ١ قاطت ال ديرهم ىف ةلاحلا

 رخآلا ضعيلا ةنا_يخو ؛ ةموكسحلا لاحر نيج دجن ؛ نييروهمجلا

 كملا ىحض بارطضالا اذه لك ءازإ هسفن ىلع شيجلا ماسقاو

 . نطولا ةمالسب ظافتحالا ليبس ىف هشرعب وسنوفلا

 نم ةطقن قارت نأ نود خيراتلا ف ثيدح بالقنا ربكأ م اذكهو

 .ءامدلا

2 

 0 ىتاعم نم بالقنالا اذه واخيالو

 نورتلا مالظ نم اهجرخم « حالصإ ىلإ ةجاح ىف اينابسأ تناك دققف
 . نيرشعلا نرقلا ةراضح ىلأ ةيضاملا

 .ىأ ىلا اهم ىعاطقالا رصعلا ىلا برقأ ابنابم | ىف ةايحلا تناك



 ةيرق ىف. ديدشلا سؤبلا ىلع لدت ةلاح ف شيعي قابسالا حالفلا

 ىتطق مويلا تحيذ دق » هل لاف حالف ثدحأ لباق ةيليبشا ىف برقلاب

 < ربشأ ةتس ذنم محالا اهيف قوذأىتلا ىلوالا ةرملا ىهدذهو . ابتلك أو

 نم اًطوانتي ةوهقلا نه تاحنف ىوس حالفلا ءاذغ نكي ملو

 . سدعلاو لوفلاك ةفشاناا لوقبلا ضءبو دوسالا زيخلا مث ركس ريغ

 ةشيعملا ىلا مهف : لامسأ معيسالم . فوبكلا ىلا برذأ يبنكحاسم

 . ةيئاسفالا ةشيعملا ىلا اهنم برقأ ةطحنملا ةيناوملا

 . لالا هذه ريغت نأ اهيلع ناك كحلا ةيروهمجلا تذخأ نيحو

 ًادحاو نأ مث ةعارزلا ىلع شيعتدالبلا عابرأ ةثالثو كالذ ىلا ليبسلا فيكو

 ةثاملا ىف نوعبرأ ام . ىضادالا فصن نوكلم ناكملا نم ةئاملا ىف

 . ايش نوؤكاع ال

 كئلوا . نيحالفلا ةقبطو كالملا ةقبط نيب اريك قرفلا ناكدقل

 .ديدش سؤب ىف ءالؤهو . مقم معن ىف نوشيعب

 فقوتي اهيلعف ةيعارزلا ةلكشملا ةيروهمجلا لحت نأ موقلا رظنناو

 . ايئايسأ مدع

 نيكل

 انفي



 ةيروبمجلا نلغأو ىكلملا ماظنلاب بهذ ىذلا « 1971 ماع بالقنا
 مل بالقنالا حور نأ تيأر دقو . رييغتلا ىلإ دالبلا ةجاح ىلع ليلد
 ىلعو ةيكلم لود ملاعلا ىو . اهتاذ ىف ةيكساملا ىلا ةبجوم نكت

 ةلاح نأ اًضيأ تيأر دقو . لاوحالا نسحأ نم اهتلاح ارتلجتا اهسأد
 ىرعلاو رقفلاو ءوسلا نم تناك ناكسلا نم ةيبلغالا مهو « نيحالفلا

 ىلع ةيعامتجالا مهن شيح» نيسحت ةروررضب اقيم ًاساسحأ وسحأ ثيحب
 . داسفلا رهاظم نم رهظم الا نيحالفلا لاح ءوس سيلو . هجو ىأ

 ًارثأ دعبأو ًاروذج قمعأ ىعامتجالا نفعتلا نم ىرخا حاون كانهف
 ىف ىلوالا ةقيلللا لود نم ىضاللا فرقا ىلا اينايسأ تناك دققف

 بهذلا اهيلع ردت ىلطسولاو ةيبونجلا اكيرمأ ىف تارمعتسم اه : ملاعلا

 ةوقلا نم ريئك ىلعو « ابدوأ ىف ةعومسم اهتملكو « ةيقيقحو ًازاجم
 ظ . ةيبرملا

 اهضعب تذخأ : تارمعتسملا هذه تدققفو ؛ هترود نمزاا راد مث
 ةعزه اينايسا تمزهناو ؛ رخآلا ضعبلا لقتساو ؛ ةدحتملا تايالولا

 اهنفس نأ فرعت نأ كيفكيو ؛ مازولا تركذ اذا ىربك ةحيضف ربتعت
 تقو ىف بدحلا نم تناك ةدحتملا تاباالولأ اهب تلزان ىتلا ةيب رحلا
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 ةالوفلاو ديدحلا نم اعيمج نفسلات ناك

 لودلا مدقتو « اينايسا فوقو ىلع ليلد ةزملا هذهف
 لثم ىف تناكامبنأ دجن ةيلخادلا دالبلا ةلاح ىلا انرظنب انهبحا اذاق

 ضرأأ؛ ةيداصتقالا اهدراومب ةينغ ةلودلا امنيب ؛ دوكرلاو فوقولا كلذ

 اذه لك دحأ لغتسي مل « ةدتمم ءىطاوشو ؛ ةديدع مجانمو ةحيسف

 نوشيعب !وحيصأف بعشلا لا وحأ هعم تءاس امم بجاولا لالختسالا

 نامنالا ىلا اهنم ناويحلا ىلا برقأ ةشيعم

 موكحم ديعب هنال : الؤسم بعشلا سيل ؟ كلذ لك نع لؤئسملا نم

 نم ماكحلا ءالؤه موف لوملا امأ ؛ حالصالا بلطي ىذلا وه لب

 ةراثاو « لاملا رذب ىفالا ءىشل نوحلصي ال نيذلا قيتعلا زارطلا

 سانلا ردجأ مهن ال ال « ةبذاكلا رهاظملاب مهسفتا ةطاحاو ع سئاسدلا

 زك ارمو ةيطارقتسرالا عباط نوامحم مهو اودلو مهن ال لب ءحمحلاب

 ثاريملاب محلا

 ةظملنو ركفبال «تاعطافملا لب ىضارالا بامصأ كالملا مه لوئمملا

 هبل بلكلا بحاصر كفي امالا « يهدنع نولغتشي نبذل! نيحالفلا ىق

 نيلربوأسيراب وأ ديزدمىفالا نوشيعيال م هنإهمرحءاشزاو همعطا ءاشنإ
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 لعو ناسللاو تايئاغالع ) ىهالملا ىتش ث ىف لالا نوقفنش 6 ندئلوأ

 ضرالا ق ماعلا

 ق وكن وف مم تكرتشا ىتلا ةيعجرلا رصانع دحأ ى م ةقرطلا هذه

 ةيروهمجلا ىلع ةروثلا

 د د

 ذه ىلع اورمتسا دقف مهتلاحب نوحالفلا منقي نأ لهسلا نم ناك

 . لامعلل ةيسنلاب تريغت ومالا ىركساو . نيسلا نم ًافالآ لذلا

 دحاو ناكم ىف فولأ لامعلا نم ممتجاو تاءانصلا تمات نا دعبف

 ديعص ىف سانلا نر* -ره اريبك ًاددع مفت ىتلا قدملا تعستا نأ دعو

 عنقت نأ ليسلا نم ٠ تاعامحلا هذه عانكا ريسعلا نم حبصأ « دحاو

 مهقرستو مهددعتمل نأ لبسلا نم . دارفالا نم ةعضب ك4 وأ ادرف

 . ةريبكلا تاعامجلا ىلع كتدارا لمت نأ ًادج ريسعلا نم نكلو

 ةديدجلا ءىدابملا ىرستو ؛ راكفالا اهيف عيشت اهنيوكت كمي ىبف

 فطاوعلا طب اورب طيترت ةدحاو هتك ةعامجلا ميصتو « اهدارفأ نيب

 ةدحاولا رلكفالاوةكرتشملا

 ال



 < حالسالاب ةبلاطملاو ؛ ةميدقلا ةملنن الا ىلع ةروئلا تأشذ دقو

 نيس ىلإ لاعلا لصوو . نيدالفلا نيب شنت نأ لبق ليلا تاعاج نيب

 . ريدك دح ىلإ مهلا

 3 دان عضوو روجالا ىوتسم مفر « حالسالا اذه نا وأ نمو

 ةقدرطو « ةيعوبساللا ةحارلا مانأ نايدو : لمعلا تاعاس ديدحمو ءاهل

 . لاهعلاو لهعلا باص نيد .فالحخلا ضف

 هبحاصلاق - 195 ماع ديودم ىف تنك نيح لالا زك رمل تبسست دقو

 نم ةمداخلا هذه لوانتت 1 ىردتأ ؛ هيف الزان تنك ىذلا نوسنبلا

 هلأسملا تيل الئاق فاضأ مث . ,رهشلا ىف تاهمنج ةتس لاق .الك تلق ؟ رجأ

 ةمداخلا هذه درطأ نأ عيطتسأ ال ىننكلو « عفترملا رجألا اذه ةلأسم '

 اننيب لصفيل لمعلا ةحاصم بودنم ىلع رمأالا ضرعي لب « هين بنذل

 وأ لماعالو ريبكر تفد هعمو عوبسأ لك رع لاملا ةباقتل ًابودنم نإ من
 ٠ هنم سعذتي امم هتياكش هل ثبب نأ هلماعلا

 دي دع ع

 نم ريثكب رعذلا لح « 191 ماع ىروبمجلا بالقنالا ثدح امل

 وورفو « دالبلا اوكرتف ؛ لاومالا سورو باحسأو نايطالا باحصأ

 ”:ابروأ ىلإ ملاومأب

 أ



 . ةايحلا نم بصعلا وه « ءىث لكل ةكرحلا حورلا وه لاملاو
 ٌمركَذ ىنأيسو : ةعدقلا ةموكسملا راصنأ نم نوريثك ةلودلا ىفو

 . دعب امف ليصفتلاج

 جبلبت# ةديدجلا ةموكسملا نأ اودقتعا ؛ لاعلاو نوحالفلاو

 . لسعلاو نمسلا مهيلع ردتو « ماو

 بلثتلا هيروه.جلا ىلع لهسلا نم نكي نمل ةيماد كاوشأأ اهكمذه

 دالبلا لقنت نأ ةوق نم تيتوأ هم ةموكح ةعاطتسأ ىف سيلف . اهيلع

 .ةيلومو نيبةعزوملا ةروثلاىلإ لماشلا رقفلا نموء(اظنلا ىلإ ىضوفلا نم

 لايعلا بلاطم ترثكو . سانلا بلغأ ىدل اهدجم نأ لق ريصلا ةليضفو

 دست « مهلامآ قيقحم ةعرسب ةموكملا ىدل نيحالفلاو“

 . لاحلا ىف كلذ ىلإ مهجن نأ

 ب وبمجلا نيداعملانمءاوس ؛ داليلا ءاحنأ قيسذتلا عاش اذكهو

 ءاعبل كلذو امل نيلاوم ا نم وأ « نورمذتم مهئادع ةعيبطب ءالؤهو

 .دوشنملا حالصالا ذيفنت ىف ةموكملا'

 نم امج لأسو « اينابسأ بونج ىف 1976 ماء ىف قام بهذ

 اوهيفتسي مل مهنأ مدحأ بامأف ؛ ةبروهمجلا مهتدافأ اذام نيحالفلا

 « ةيروهمجلا طققستل » ةارما تحاص م و اكئيش

 1 اذن



 "لفك ىتلا ةقلطملا ةيبلغالا اهل نكت ل ذإ « ةنيكسم ةيروهمجلاو
 نم باولا سلجم ءاضعأ ةبمذ ىكإ ةرظأو « دومالاب ريساأ نسح امل
 ْ تاطلعلا نماريتك لع تناك نيعلا بازحأ نأ نيبت « بازحالا فلتخم

 نولاوي نيذلا 'مهو«ةيبعشلا ةهبجال تيطعأ ىتلا تا وص الاامأ .ذوفتلاو

 بازحا تاوصأ عومجم ناك اب ةر5٠٠و165 تغلب دقف ةموكحملا

 ةيبعشلاةهبي>لل نودضعملا ءاضعالا غلب سلحملاقو . ”رال4*ر5* ١نيميلا

 517 بناج ىلإ « *٠6 نيميلا ىلا نومتني نيذلا كئلوأو اوضع 64

 ةوق اوناك ةموكحملاا ءادعأ نأ انل نيبت ةيسنلا هذهف . طسولل اوضع

 اهتكرحلشتو اهلامعأ لطعت تيمحب « ةموكحلا ةوق بناجهلا اهب ناهتمسال
 ١ نت ديس ْ

 نأ ىلع اومزع كلذل وره امرك ١ اريص نوحالفلا قطب و

 ةوقلاب مهتاعورشم اوذفنيو ؛ ةموكحلا اوطختي

 ىلعو كالملا رابكنم ىضارالا ىلع لوصحلا ى مهبلاطم صخلتتو

 نوعدب 5 اهب أوعفتنمنأ نود مهْسدأ ولمهي نيذلا كل وأ ومعلالا

 اهالغتساب اوديفتسي نأ اعوج فوروضتي نيذلا نيحالغلل ةصرفلا
 ةيبعشلا ةبب+لا حامت ىلإ نوحالفلا نأمطا 158 ماع لئاوأ قو
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 ىلإ ًاراذنإ <« سريساك» ةعطاقم لهأ هجوو « ةيناملربلا تاباهتنالا ىف

 « ةوقلاب اهيلعمهدأ نوعضيسف « مهيلع ىضرالا عؤوت مل اذأ ةعاس

 ىلا ميكالملا ىلإ 197 سرام ا قايرود ًاياطخ بتكملا سيئر لسرأو

 . اهنم نيمورحملل ىضارالا ضعب نع لزانتلا اوابقي نأ هيف
 . ىرودلا باطخلا ىلع ةباما ىأ بتكملا قلتي مل ةسخ مايأ تضمو

 ىف اورقتساو ؛مبمابرعو مهباودب ىضارالا نوحالفلا ازغ ذئدنعو

 3 اهتعارز قاوعرشو 4 مهحعت ىلا ىضارالا

 ةققتملاو .اضزأ نوكلعالو باود نيحالفلل نوكي نأ شهدن دقو

 ةريبكة فئاط اينابسأ ىف ٠ رصم ىف انع بيرغ ىعامجالا رهظملا اذه نا

 ولخ مهتكلو ؛ ضرالا ىف اه. نوبرضي لاغبلا نوكلتع « نيحالفلا نم

 ءال وه يح ا <« صورتنود » يهتعل ىف نومسيو ىضارالا نم

 ةسايملا لاوحألا بارطضا دعب شيعلا فظش مهباصأ سورتنويلا

 ةباكن مييضارأ نم كالملا ٌمدرط دقو مكمحلا ةيروبجلا تأوبت ذنم

 . هنوهركي ىذلا ىروهججلا ماظنلا ليبس ىف ليقارعلاأثبو ؛ مهيف

 اهرواجحم ىلا ةمطاقملا ىلإ سريساك ةمطاقم نمىودعلا ترعمو

 نعل



 ىف . ةيلافتربلا دودحلا نم ةبيرق ةعطاقم ىهو < زوجأدب > ىمعتو

 ةردكم مهنم ةلألل ىف نوعمق « ناكسلا نم فلأ ةلإعبس ةعطاقملا هذه

 هذه ىف ناكسلا ىلع ىضارالا ميزوتو . عوز نم ضرآلا تبنت ام ىلع

 ذا « تاقبطلا عيزوت ىو « ةيكلملا ىف ميظعلا توافتلا انل نيبي ةعطاقملا

 نوشيعي ضرألانمةعساش تاحاسم نوكلتع نذلاكالملا رايك دج امي

 بامصأ مو« سرت ويلا» نم ًاقالآ مهبناج ىلإ دب « خذب ودغر ىف اهنم
 ةعاسلا ىق نوحالفلا عمتجاو . دددش سؤب ىف نوشيع» « طقف لاغبلا

 ةرداصم ىف اوذخاو 1976 ةنس سرام 6 مو. حايص نم ةسماحلا

 ىأ ءارجالا اذه ىف اوفداصي لو . مهمفتأ ىلع اهعيزوتو ىضارالا

 . فنع ىأ اوبككري لو ء دص

 ىف دارقتسالا "#دصق لج ناك لب ؛ءّاوس نيحالفلا ةياغ نكت ملو

 اولوتسا مهناف كلذلو . شيعلا ىلع لوسعحلا ىلا اهيف نونكمطي شرأ

 ٌمدادعتسااونلعاو اهتكيلم قح مط سيل طف نيرجأتسك ضرالا ىلع

 . اهتيكلم تبني نمل ضرالا راجتإ مفدل
 ناك« نيحالفلا ىلع ىضارالا عيزوت هساساو 6 ىعارزلا حالنمالا

 اذه نأ ةقيقحلاو . ةشيعملا ىوتمم مفرو « مطاح نيسحتب رش

 مو



 درط ليبس ىف لمعي رخآءىش نم دب الف . ءىش لك نكي ل حالصالا

 تبدوتمرهو ثخاش ىلا هلودلا هذه « اينابسأ نم سؤبلاو رقفلا حبش

 ىلع ةريقف ايفابسا نكت ملو . اهتجسنأ نم جيسن لك ىف دامفلا رصانع

 نم نيبالمه روعش ىلا ىدأ ىذلا ةروثلا ميزوت ءوس هنكلوقيقحتلا

 وكشت سانلا نم فقالا تناك 1580و 4*١9 ماع ىفف . رقفلاب اهلهأ

 . دالبلا ةجاح ىلع ديزت ةيعارزلا ليصاحملا امد « عوجلا

 شسيفي اع نولعفب امف كلذو « ىسفنب اذه نم افرط تدهاش دقو

 مث ءىطاوثلا نم موي لك كسلا نوداطصي ذأ ؛ عيبلا نع كمسلا نم

 « ليصاالا دعب ىقبتيام لكو « اهريغو ديردك ةيلخادلا ندملا ىلإ :لمحي

 ادجةصيخر روجاب هعيب ردجالا نكي مأ.داسفلا ة ةيشخ تايدلبلا همدعت

 ٍ 9 اناجحمبيلع هعيزوت وأ ءارقفل

 لواح فاصتأو « ةلجرم تاحالصا تناكاهلكت احالممالا هذه
 . دحأ اهنع ضرب مل « دالبلا اههجاوت ىتأا لكاشنلل

 ايقوقح نع دوذلا ىف تنماضت ةيطارةيسرألا ةقبطلاو تانورابلاق

 ىأ اوضفرف « ةيهالا قوقحلا نماهنأ نودتعياوناك ىلا « ةثوروملا
 ىتلا هكرملا ىف اوأرو ؛ نيحالمنال ىضارالا نع لوزعلا ىلع مغري عيرشت
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 قرغيو مهجاتبي ىذلا نافوطلا ةبادب زوجادابو سريساك ةعطاقم ىف تع

 ابيلعضاضقت اللا و زفحتف: ةموكملا ىلع مدح بابس أتدازف « مهتلود
 دقف« حافكلاو ةمواقملا حور اودقف نيذلا امأ . اهطاقسإ ىلع لمعلاو

 مهددعءالؤهو: اينابسأ جراخ ىلا مطاوماب اوبرهو ؛ ناديملانم اورف
 . ليلقلاب سيل

 ٠ ىف لمأ لك ىفارالا كالمو ةيطارقتسالا ةقبطلا تدقف اذكهو

 وأ ةوقلاب هقوقح صالختسا ىلع بعشلا ميمصتاوأر نيح ,هذوفت ةدوع

 بلق ىلع لمعلا وه : دحاو ليبس الإ ةئفلا هذه مامأ قبب ملو . نيللاب

 5١م5 ةيلوب 18 ىف ةروثلا تلعتشاف . ةموكملا

 شيجلا « مهو ةيروهمجلل نيداعملا فوفص ىلا مهفوفصءال وه مضو

 نويكلملاو لاومالا سور باحصاو نيدلا لاجرو

 هتروئىوكن ارفلا نجلا اهيلعدمتعي ىلا ىوقلا مه كئلوأو ءالؤهو



 شمجلا

 اهمهأ سيل هنكلو « ةيئايسألا ةروثلا رصانع ىوقأ وه شيملا

 ٠ رصانعلا هذه زر هنال الوأ هنع ثدحتن كزأ انيبحأ اننكلو

 ةروثلا نم ةفلتخلا ىحاونلا ةيسن تلايب ريسعلا ىرم هنأ ةقيقألاو

 نأ ميطتست ال ةيرابتءا لئاسم اهلكمذبف « ةيمهألا نم اهنلبمو

 . قيقد نازي اهنزت

 اهئامد نم ريثك ىفو اهربظم ىف ةروثلا نأ رمألا ةقيقحو

 لاجر مث ةكيرجلا ةيسايسلا ةبرضلا هذهب اوماق نيذلاف تحن ىركسع

 اذه نم مك أو ؛ هريغو وكنارق لارنجلا مرسأر يلعو « شيحلا

 . تحب ىركسغ مك ةينطولا اينايسا ىف ملف

 داوثلا دب, ىف ةلآ درجم اهب 6 ىتلا هتكرح ىف شيملا نكي ملو
 ةمينكلا لاجرو لاومألا باحصاو ىارالا كالم ابعفدي ةليسوو

 ىلإ ةدوعلا نم مهتاياغ ءاضقو ةموك_-1لا بلقل نيرمذتملا نم هريغو

 اهيضقي نأ ديري برام هل نأل شيجلا كزح لب ء ناطلسلاو كحل
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 . عاطالاو تاوبشلا ابكرحم ةيتاذ هتروئف

 تافالملا كرّعم ىلإ ةمأ شسيج لزني نأ ًاقح فسؤملا نمو

 عافدلل نطولا ةدع شيجلا اميب ؛ هيوذو هلهأ ىلع ايرح نوكيف ةيلخادلا

 رطحلا تاعاس ىف هيقي ىذلا عودلاو « نيريغملا ءادعالا ىم هنع

 نوكيس « ديدسج دبع ىلع نوكيشو رصم ىف انن ال اذه لوقت
 نوءرقي نيرذلا ظفحيلف ءذالبلا ةءالس نع عافدلا ف مظع ناش شيجلل

 لاجرل ضيغبلا لخدتلا ءارج نم اينايسأال ثدحام باتكلا اذه

 هذه نم ذختنلو « بارحلا مبيلع رج امم ةيلخادلا ةسايسلا ىف شيملا

 ماي'الا لبقتسم ىف قالزنالا اذه رش انيقت ةظع ثادحأالا
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 . نيرشعلا نرةلا ىف بئاجعلا نم دعب ىنابسالا شيجلا نبوكتو

 ًادحاوطابضلا ددعزاك « ةرشابم ىروهجلا بالقنالا دعب ١*15( ماع ىف

 لكل طئاضةبسنب ىأ ءافلأ نيئالث و ةئامغلبد ونحلاددعامس« ًافلانب رثعو

 كلذِبناجىلاو.لارئج ايدنج نيمو ةئام لكسلمث « ابيرقتدونج ةتس
 اذهو « هلودلا ةيئازيم نم ةئاملا ىف نيئالث قرغتسي شيجلا ناك

 طابضلاو دنجلا نم لكل ةرشع ىلإ ةئالث ةبسنب عزوتي مخصلا غلبملا

 مو



 . ةلودلا ةكرت نم دسالا بيصن طايضللف

 ايئايساف . شيجلاب ىقرلا فقو ىف ريك رثا ةيلودلا فورظلاو
 ى ةحلصم ا-ط سبلو « ىربكلا برملا ىف ةدياحم ةلود تناك

 ةطساوب وزغلاب ةددبم تسيلو « ابروأ ىف رئادلا ىلودلا عازنلا

 رمأي نومئاقلا رظني ملو ؛ شيلا لكاوت كلذلو ؛ ةيبنجا ةوق
 ظ . هئيسمم ىف ةلودلا

 ةيكلملا دبع ىف ريبك ناطلس شيجلل ناك دقق كلذ عمو
 اذه نم رثك أو . ةيروهمجلا دبع ىف ناطلسلا اذه هل لظ كَ

 ءاضقلل هلاجر مضخم نأ نود « س.دقتلا ةناكم ىركسغلا ىزلل ناك دف
 . ماعلا

 هلاحر لختشي ال« ًافيعض « ًادساف ناك شيجلا نأ لوقلا ةلمجو

 ةصاخلا مهعارطا ققمم ىتلا ةموكحلا الإ نودضعي الو ؛ سئاسدلاب الإ
 كالمو ةيطارقتسالا ةقبطلا ىهوع طابضلا اهنم أشن ىتلا ةقبطلا عاطأو
 :لاومالا ضوعر ٠ باحماو قعارألا

 د

 ةحلبمم ىف اوركفي م مهلا « شيلا لاجر داسف ىف للعلا ةلع»

 ثم



 ٠ ةيصخشلا مهحلاصم ىف مهريكفت رادقع نطولا

 .قرلا ىف ريكفتلا الإ ةايملا ىف هريسي لمأ ىتابسالا طباضلل سل
 لاجر نأش اذه سيلو . ةيركسع ةبتر ىلع لوصحلاو ىركسعلا
 ًاعيج ةيئابسالا ةيطارقورببلا لاه ىف لالا ىه لب 6« طقف شيجلا

 وفظوم ركفي ال « ةيطارقوريبلا اهدوست ةلود لك لاح ىه هذهو

 .نإ هلاجرب شيجلاف . بترلاو تاوالملاو تايقرتلا ىف الإ ةلودلا

 ةفلتخملا هرهاظم نم ةرهاظ الإ سيل + عمتجما نم ءزج الإ وه
 اوصلخأو« ةيدنجلا ةلاسرب اونمآ طابض كانه ناك دقف كلذ عمو

 ناريطلا ف صخ"الا ىلع نوريثك مهنم غبنو « هتاذ ىف برحلا نفل
 ,ىرخالا شويجلا ىف مهيارضأ نع انأش نولقي ال ثيحب ةيعفدملاو

 بثوتلا حور ىلع ليلد مهدوجو ؛ ليلق مهددع ءالؤ» نكلو

 .تناكنيذللا رخأتلاو دوكرلا ةلاح نم صالخلا ةلواعو قرلا ىلإ ملطتلاو

 . امل ةرواجملا ةيبروالا ىمظعلا لودلا ىلإ ةيسنلاب اينايسأ امبيلع

 صاخال انركذاكىهءماعلا كلا اهيلع ىنين ىلا « ةيبلغالا نكلو
 ةبركسعلاتاجردلا ىف قرلاب ةيلاطملا ىم اهتحلبممل اهصالخإ رادقعع اهنفل

 اومعنيذأ اهيلع قواصحم نيذلل ىتستي ىتح ةثنانرلأ بترا ىلع لوصحلاو
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 . ةماعلا ةايحلا ىف بترلا هذه مسا ل ضف

 هذه ىوهتسا ام ةجمبلا هفاولأ فلتخمب ىركسعلا ىزلا ناكمن

 ريثأتلا نم هبحاص بسكب ناكاع كالذوبءاوهتسا ىأ ةيركمعلا ةقيطلا

 انقدص اذاو . ءاسنا| ىلع صخالا ىلعو « تاعمتجملا دايترا ىف نمحلا

 رثآ اه ةيسنجلا ةزيرغلا نأ نم ىقاسفنلا ملاعلا « ديورف > هلوقي ام

 ءالؤه ىلع ريبك دح ىلإ قبطنت هتبرظن ناف « ةايملا ىف انكولس ىف مظع

 ميببحام ةعماللا بئاي زأب ءاسنلا باجعإ ىف نودي اوناك نيذلا ء طابضلا

 اهيوهتست غراف ةأرملا لقعو . ببسلا اذهل ةيركسعلا ةئبع قاصتلالا ىف

 طابضلان اككلذلو « ةنماكلا قئاقحلا اهيف رثؤت (.ه رثك أ « ةبالخلا رهاظملا

 نوزومحي « ةفارطو ةجب رثكأ ناك مهيز نال ىراوسلا طابض ًاصوصخ

 . هيف نواحي قاكم لك ىف مبفاطعناو ءاسنلا باجعأ

 ةماعلا ةايخلا ناديم ىلإ ةيبرحلا ةسردملا نم طباضلا جرخي نيحو

 هزايتما سمايو « بناوجلا ددعتملا فطعلا اذبب طوع هسفن ىريو

 مضيق « دورغلا هلخدي نأ ثيليال« نييندملا نيفظوملا نمهبارتا ىلع

 . يعيبطلا اهعضوم ريغ ىف هسفن

 دعبهنكلو . هلوانتيىذلابترملا ةميق ىف ركّفيال رمالالوأ ىف وهو
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 ةئيه ىف ودبي نأ رطضي ثيح « ةيقارلا تاعمتجلا دايترا دوعتي نأ
 تاعمتجما هذهمبتيامو« هيف لزني ىذلاةيطارقتسالا مانتم بسانت ةنيعم

 ىفدجي ؛ رسهملا دئاوم ىلإ سولجلاو « بارشلا ف فارسالا نم ةداع

 بترلل اهلمتحم ال ةليقث ةيلاغ تدبصأ ةشيعملا فيلاكت نا رمالا رخآآ
 .لاملا ىلإ لوصولا ليبس ىلإ هريكمتت فرصني ذئدنعو . هلوانتيب ىذلا

 ابيف دجت ىتلا ندملا نع ةديعب تابج ىلا لق اذا هناف كلذ بناج ىلإو

 ناكمىا ىلإ هيعس ىعسو لقنلا اذهب مرهق“ ءاقدصالا رعمو ىلايللا ظح

 ةلسب ةيركمعلا ىلإ تعال ايباتكالمع وأ ءايوناث ازكرم هيف لغش وأو
 ٠ اهشيعل ناك ىلا ةيرغملا ةلبسلا ةشيعملا نيمأت لجأ نم كلذ لك

 نفلا مدخيو هدالب مدخم نأ لمأ هلكو طباضلا ادبي اذكحهو

 هذه نادقفو دعاقتلاو لساكتلا ىلا فاطملا هب ىهتنيو « ىركسعلا

 . ةيركسعلا حورلا

 ةيسردملاةزاجألا ىلع لومحلا دنع ىعتني ملعلا فذ ونظ. نيذلا نإ

 ديق ىلع مادام ةفرعملل بلاط نامن' الاف . هلك أطخلا كلذ ىف نوئطخمي

 رمتسي نأ ةملكلا ىممب احلاص الجر نوكي قأديرب نمل دب الو ؛ ةايملا

 سصخت ىذلا نفلا ق دجتست. ىلا هاب الا ىلع عالطالا ىف ماودلا ىلع

 فروا



 ةعساوتاوطخ ةيندملا هيف وطخم ىذلا نمزلا اذه ىف ًاصوصخ « هيف
 مدقتلاو فشكلا قيرط ىف

 ةدازتسال تقولا نم ةحسف نيينابسآلا طابضلا ىدل نكي لو

 نونفو برحلا ىف ةديدجلا تاثدحتسملا ىلع عالطالاو « ميتامواعم

 رخآ ءىش لك نع مهبجحم تناك ةيصخشلا بلغاشم نال « لاتنلا .

 قيطب ال ذئدنع « الافطأ بجنيو جوزتي نيح طباضلا ىلا رظنا مث

 ةقشم:ءاسم حابص هينذأ ىف ىقلت ىلا هتجوز نع !ديعب تاذكتاا ةايح

 ىهو . ةنئكمامملا ةنم الا ةلبسلا ةيندملا ةايملا لضفو « ةيركسعلاةشيعملا

 ةعانصلا لاجرو راجتلاو نيفظوملا تاجوز ىو اهنال كلذ ىف ةروذعم

 مهجاوزأ برقب نومعنيو ةريفولا لاومالا نوبسكي مثريغو

 داقتعالا ىلا ىهتني ىتح اهرأ هيف رثؤت لاوقألا هذه لازت الو

 ىماحلاو سدنهملاو بيبطلا نأموتيو « عمتجملاذ وبنم« ملظلا ةيحض هنأب

 هتشيعم نع نولوئسملا مث لب « هوادعأ كعلوأ لك مناصلاو رحاتلاو

 مهلا ةفاضألاب اهشيعب ىتلا ةطحنملا

 بولق وزذي ناك نيحبابشلا مايأ هيسنت ةفيعضلا هتركاذ نكلو
 . . . هرفك ١ ام نامن الأ لتق . هزكيمو هيزو هتوتفب ءاسنلا:
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 : نيفظوملاو شيجلا لاجر نيب امكحتمم حبصأ ءادعلا نأ ةصالخلاو
 نم لقأ مهاوتسمو « نونوبذم مهنأ شيجلا لاجر دقتعي . نيندملا
 نوعمطي اوذخأف؛ ؛ هلودلا ىف نيفظوملا نم مهريغل ىف ءامجالا ىوتسملا

 . مطاجر ىلإ ذوفنلاو « مهتقبط ىلا ةييطا ةداعإ ىف

 . حالسلا هدي ىف كلت نمل حالسلاب بعللا ن نم لهسأ سيلو
 ىلع شيجلا ماق « ةروثلا ىعاد اعد نيح هنأ ىف رسسلا وه اذهو

 نآلا تح اهدضعي رمتساو « اهدع مفرو « اهسأو

 نكن

 تارءاؤملاحور هلاجر دوستو فءضلاو داسفلا هللختي شيحجلا ناك

 ةقبطلا ىهو هبلاطم بيج ىتلا ةموكلا ىلإ الإ ليعالو سئاسدلاو

 . طايضلا جرخ اهنم ىتتلا ةيطارقتسالا

 كلذلو « ةيروهمجلا ةموكحلا ىلع اهلك قئاقحلا هذه فخت ملو

 ةموكلا تناكو .اهئدابم ىلعمهقنح ملعت نيل لاجرلا نم صلختلا تدارأ
 . عاديتسالا ىلامبنم ءاشي نم ةلاحا مهيلع تضر عف هيلع فطعلا ىف ةفرسم

 ةمدخلاق وهو هلوانتي ناك ىذلا بترملا شاعملا ف وهو لوانت نا ىلع

 اويلطو طباض فالا ةيناع ةصرفلا هذه زبتناف اليمج ضرعلا ناكو

 فرتو ةعد ابك ةايح نوف اود ثينح-# عادتيسالا ىلإ ةلاحالا
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 ةينلعلا مهتعاطم ترثكو « ةموكهلادض تاوءاؤملا نوربدي اوعرشو
 ضاعم ىلع مهنم ىقب نه ةم وكملاتامتحاو . ةماعلا ىهاقملا ةدراقىلع

 ضعب ذاخما ىلع تءزعف « ًاريسم رمالا رخآا ىف قطن مل اهبنكلو

 ةموك.ملا ءىدابم ىل_ع نيجراملا ظايضلا نأشب ةعساملا تاءارجالا
 رزج ىلإ تاسرأف ليلق نمزيةروثلا بوشن لبق كلذو اهيلع نيرم تمل
 كانهو ٠ ددوج لارئجلا رايلبلا ءزج ىلاو ؛ وكتارف لارنجلا ايرانك
 ةروثلا لئاسو ريبدت ىلع نويفنملا مييلع بوضتملا تالارنحلا لمع

 ةموكملا تنظو .كحلا زكرم ديردم نع اديعب ةنيكسو ءوده ىف

 نونيديال نيذلا طابضلا بولق ىلإ فوحلا تلخدا اهنا ءارجالا اذهب
 دقملا حور مهيف تراثأ كلذ نم سكعلا ىلع اهنكلو « ءالولاب اهل

 اوذخأف« مويلع برحلا ريذن وه ةموكحلا لمع نا اونقوا « ةنيذضلاو

 ْ . ةروثلا ىلا ريضحتلا ىف

 ةموكعحلل ءالولاو صالخالا نيع شيحلا لاجر فلح دتأل

 اوامعيف اهب اوئنحم نا نم ناعالا هذه مهعنمت لو قايسالا روتسدلاو

 . ةعاطلاب اطل اوفلح ىتلا ةموكحملا بلت ىلع

 هلو بتكلا ىف رطست ةلك ف رشلا نأ ىلع ليلد ربكأ اذه ىفو

 سانلا رثك أ هبنيدب ىذلا نيدلا وهف قافنلا امأ ء دحأ اهب لمعي
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 .نررصلا كفو
 . سوفنلا ىلع زينك ناطلتس نيدلت

 ىف ءاوس ؛ اهل نيدال ةعامج دمت ال ؛ ةيءاتجا ةرورض وهو

 0 رضحتملا تاعاجلا وأ ةيئادبلا تاعامجلا كلذ

 يدوأ ف اصوصخ نيرشعلان رقلاو رشع عساتلا فرقلا ىفسانلا ناك اذاو
 الإ نظن الف « ةقدنزلا ىلإ اوداعو نايدالا ءادو مرسقتأ نع اوملخ فق

 ساسحالا ىلا اهدعب ملاعلا دوعيس ةئراط ةجوم ةيداملا ةجوملا هذه نأ

 نودحاملا شاع رصع لكىو . بررقلا دغلا ىفف مويلا نكي ل نإ ىنيدلا

 نيددلا لاجر ضعب وأ « نيدلا لاجر ةسايس ىف لملو.نينمؤملا بناج ىلا
 ًاريثك لعج ام « توقمملا لذبتلاو « ةعوقلا ءىدابملا ىلع جورحلا نم

 ءارب اهتاذ ىف نايدالاو « ةيبرلا نيعب نايدالا ىلا ذو رظني سانلا نم

 . همساب نورجتي نيذلا لاجرلا نم ريدك هسندم امت

 ان نايل

 ال



 ىتح سلدنالا ف بنج ىلا ابنج مات مائو ىف ةثالث نايدأ تش

 ةيحسملاو مالسالا ىه نايدالا هذه ©« رشع سماخلا نرقلا ةباهن

 اينابسأ نم برعلا اودرط نأ دعب نيينابسالا نكلو . ةدوبلاو

 مغرلاب « ًامات ءاضق نيتنايدلا نيتاه ىلع اونق : كلاذك دوهلأ اودرطو

 ىلع مهنيمأتل دوبيلاو نيملسملل تيطعا ىتلا دوبعلاو قيثاوملا نم

 دبطضاو مهدوبع ىف نابسالا ثنحو. . ةينيدلا دئاقعلا ةيرح

 ىلع ةرجهلا هنم ريئكه عم ربا « اعينش ادابطضا دوبيلاو نوماسملا

 1 ةديقعلاو نريدلا رييغت عم ءاقبلا

 تيكئراو . ىيلوثاكلا بهذملا باسأ شيفتلا مكاحم تميقأو

 سصخش ايفابسأ ضرأ ىلع قبب ملف . ةيناسنالا اهعشيتست ىتلا عئاظفلا

 ةينايسالا ةلودلا تحبصاو . ييلوثاكلا بهذملا قالذب ىريدي

 ذوفت» ميظع ناطلس هلاجرل حيصأو : ةيكيلوثاك_ل نيمصحلا نصملا
 ١و1 ماع ىتح بكا

 دع دع د

 هلم قس ملو . مالسالا ةلود تنادو اوضرقنا دمقخ نوملسملا امآ

 مالسالل ناك اع ءىمنت اهب نوعبطتي سانلا لازي ال تاداع ضعب الا
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 ظ ٠ نأش نم
 ةمأب كلابامو : دشأ مهنيدب مهقلعتو : راك ًامهتيويخ دوييلا امأ

 لازي ال كلذ عمو ماع ىفلأ ذنم ضرألا هجو ىلع ةتتشم ا نطو ال

 - آلا ىح اءاق اهنيد

 ةيسنرفلا ةغللا ملكي اياش هيفانلؤنىذلا قدتفلا ىف ةبطرق ىف تلباق

 ةرايزا هبحصا نأ ىنم بلط « ًاراثرث ناكو <« ىجتو يسموق > لغتشي
 ىمومىرك ذل ءايح! ١980 ةنس سرام ٠* ىف اهوماقأ ىلا دوبيلا ةسيئك

 ماع ةئاممت دورم ةبسسانمل كلذو ىدوبلا ىنابسالا فقوسليفلا نوميم نب

 وهو ؛ ىدوه مسالا اذهو « ماهاربا > همسأ نإ ىل لاق من : هتافو ىلع

 ىلا نحب وبف كلذلو ىدوهل لأ نب هنأ الإ ىحيسم هنأ ولو دقتعي

 اوهرك أوء دوهبلاو برعلا اودرط نيح نايسالا نأ عقاولاو . دوهلا

 نوريثك ابقنتعا « ةينارصناا قانتعا ىلع دالبلا ىف ميقتسي نأ ديري نم

 نع لقانش فلخلا ذخأو « رس مهتانايد ىلع اولظ مبنكلو « نيهركم

 لصالا ىلعؤاونع ةيدوهلا ءامس"الا هذهو « مدقلا نيدلا ثيدح فلسلا

 . ىدوببلا

 همه تويسنب بحاص ىروس وهو 4 ريقش جروج » ىلربخأ

 دقع هنأ ىربخأ « ديردم ىف ريبكلا قيرطلا عراش ىف سرراب نويسنب
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 بحأ فورظ تدج مث « جاوزاا ىلع امجافتو ةينابسأ ةاتف عم ةلص ةرم
 دحأ ىف اهربخأ هنا الا هنم ناك اف « ةاتفلا هذهب هتلص مطقي نأ ابعم

 . هتلياقمكلذ دعب لواحت ملو ةيلك هنعدعتبت اهباذاف « ىدوبي هنأ مايالا

 . دوبيلاو نييحيسملا نيب لصأتملا دققحلا ىلع امادي اذهو

 نع نيدلا لاصفتا نلعأو « ريخالا ىدوسهجلا بالقنالا مت املو

 ةيرملا تناعأوةموكحلا ىبعةيكيلوثاكلا ةسينكلازاطلس فعضو ةلودلا

 « ةينادسالا دالبلا ىلع د.ددج نم ةوبيلا قفدت « ةينيدلا ةيرخلا اهنمو

 دقح ىلا بابسالا دحأ اذهو . ةنواشرب ىف رمالا رْكأ اورقتساو

 كالذ د مهعياشو « ةبروهمجلا ةموكحلا ىلع ةسينكلا لاجر اهلجأ نم
 . .نيئيدتملا روهجج

 ابيرقت ايفابسا ىضارأ فصنف « ةميظع ةورث ىلع ةسينكلا تناك
 ةيلاملا لامعالا ىلا اهرظن تبجو اهنأ كلذ ىلا فضُأ . مهل اكلم تناك

 اذا ثيم ... فحصو ؛ قدانفؤ « ةيراجت تالحمو « عناصم امل نائف

 نييلاعسًارلارابك نم ةسينكلا تحبصأ ضعب ىلإ هضعب كلذ لك تممض
 ةسينكلا ىف ةفيظو لغشي نم لكو سسقلا ناك كلذ بناج ىلإ و

 ام ريظن ىف « مهشاعم نمؤت تناك ىتلا ىبف ؛ ةلودلا نم ه رم لوانتب

 يلعتلا لاك اك ةيحورلا نوئعلا ةرشابم نم نيددلا لاجر هب موق



 . مهيلا الوكوم

 ام #1" ربوتكا ىف ندنل ىق سميتلا ةديرج لسارم بتك

 اهيلا رظني بعشلا قاكىتلا ةموكمحلا نم اءزج ةسينكسلا تناك» ىتأي

 ًاريبكابيصن ذخأت تناكهسينكلا نأ من . . . دبتسملا ملاظلا ىلإ هرظن

 نيددلا لاجر ءايعأ تحن" حزرت ةسينكنا تناكو . ةلودلا ةيلام نم

 وأ رشع ةسمخ سانلا لقأ نفدب لافتحالا ىف موي لك ىرتل كناو

 < مهرجأب ةبلاطملاب نوعراسي ًاسيسق نيرشع

 ةينازيم نم ةيمسر تابترم نم لوانتت تناك امي ةسينكلاف
 ؛ ةيراجتو ةيعانس لامعا نم هب موق تناكاعو ؛ ةطوبرملا ةلودلأ

 . ىموكملا ماظنلا تالجع نم ةمبم ةلجع تحيبصأ

  نيددلا لاجر نيبو بعشلا نيب ءافجلا كلذب متو

 سوءر باماو كالملا نم ءادعلا فقوم بعشلا فقو 6

 اوما
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 وأ 6ارتحالا ىلع ًاثعاب ىعاتجالا نيدلا لاجر كولس نكي لو

 نم مهب ىنمنو « ,ةمينكلا لاجر عضخم مل بلغأالا قف . اًضراا .

 نييركسملا ءافعا نم اقياس انركذ اك ءءاضقلل ىوئبكلا ىزلا نوامحم
 ١ه



 متارجلا نم نوبكتري اوناككئلوأو ءالؤهو . ىتدملا ءاضقلا نم

 وأ رجاز نم ةيهخ نود ةيضفلا نييج هل ىدنت ام ةيقالخالا

 عدار

 هينيد ةلجم ىف ديردم ةعماج خمراتلا ذاتسا ايرام ىزوج بتك

 ٠ لاق 1985 ريشون ىف ةيسئرف
 ةنراطملا لبقتسي اهالك ةموكلاو ايصخش كلملا نكد

 طباورلا ىلع اليلد ىروتسدلا ةيكلملا دبع ىف كلذو « ايمسر

 قحلا اذه ىدا دقو .ةسينكلاب جاتلا طبرت تناك ىتلا ةعدقلا

 « ةسايسلا رايت ىف ةنراطملا جمدناو سئاسدلا عويش ىلإ

 نارطملا اذهو « ةمايسلا لاجر رم ديز ةعيئص ترارطملا اذهف

 لاجد رايتخا ريسعلا نم حبصأ اذكهو : ءارزولا نم ورمعل لظ

 ءانئتسا عم مهنال « ةبجاولا ةيحورلا مهتلاسر فودؤي ثيحب نيدلا

 مبسقتأ نولغعيو ايندلا رومأ ىف موسقنأب نوقلي اوناك مهنم ليلقلا

 ةقبظلاو ءالبنلا ماه نوشغيو « ةلودلا لاجر رابكب نوقمصتليو اهب
 كاكتحالا نم ءاينغالا ةقبط ىلا فارصنالا اذه مهلغش ثيح ةيقارلا

 نع ةمينكلا تلصف ىتلا ةقيمعنا ةوجفلا ىف رسلا وه اذه . بعشلاب

 « هوحم امايجاو تامهأ ةسيتكلا نال بعشلا
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 ؟+ ىف ةيناكيلجتالا ةسينكلل عباتلا قرات ليج نارام نتكو

 ةئايسالا هيكيلوئاكسلا ةسينكلا تلشف دقل ) لوقي 195/ رياربف
 ةيحيسمللميحصلا ليثعلا ةبج نم اهتلاسرةيدأت ىف ديدشلا فسالا مم

 ( بعشلا نيعأ ىف

0 

 مموحم تماق ىتلا« ةيروهمجلا ةموكحلل نيددلا لاجر رفتغي مل

 ةيروهمجلا جمانرب ناك دقف ضيرعلا مهناطلس ىلع ىعَق مماح ءارجأب

 -: ىهو لتقم ىف موتباصأ تاوطخ ثالث ىلع لمتشي

 ةلودلا نع نيدلا لصف -- ١

 دئاقملا ةبرح نالعإ -- "

 ًاينيد ال ًايندم ميلعتلا لعج -ح *

 ايتابسا ىفةيمالا ةيسن تغلب ةسينكلا ىلا الوكوم مياعتلا ناك نيح

 تريد مهيديا نم ميلعتلا جرخ املف . ةاملا ىف نيعبس د نا

 ةموكسلا تحلفاو « ميلعتلا رشنو ةيمالا وحل ةميظع مج ةموكملا

 اهلاجرو ةسينكلا هيف تاشف ايف « ةيروبملا تحجن حصالا ىلع وأ

 م



 نيدلا لاجر بناج نم دقحللاو دمحلا حور حاجنلا اذه راثأف

 ةيروبمجلا نيبو ةسينكلا نيب فاطعنا وأ دادو كانهنكي ملو اذه

 ةيبعشلا ةببجلا راصتنا دعب ةيروبمجا نيدلا لاجر ةيهارك تدازو

 عرش محلا ىسارك هيف نويروبمجلا ىلتعا ىذلا موياا ذنمو

 وكنارف 5 نأ ىلا ةينالعو ارم ةموكملا نوخاك تونبكلا

 ةروثلا

 نيدلا لاجرا صالخالا مهيونجنيب نوامحم نويروبهمجلا نكي ملو

 ةموكسحلاب دحلا لصي ملف كقذ لك نممنرلاب نكلو ةلدابتم ةيهاركلاف

 سكعلا ىلع لب « اهتبراحم ىف ولغلاو ةمينكلا داهطضا ىلا ةيروهمجلا

 نيدلا رئاعشو مارتحالا لك ةمرت# ةيكيل وثاكلا ةنايدلا تناك كلذ نم

 ناف كلذ نم رثكاو « ناسنا اهباحص ال ضرعتي نأ نود ماقت

 اهنيب مالملا ةيار مفر ىف ةقداص ةيغر لمحت تناكابسفن ةموكحلا
 مالعالاو ةعماللا ءاوضالا نيب ىرحت تناكدلاوملاف ؛ ةمينكلا نيبو

 رابك ةموكسلا تئعب كلذك. مابالا فلاس ىف رمالا ناك اك ةعوفرملا

 ْ . سوجرب ةسيئاك ةءاَضأِب لافتحالا ىف اطاجر

 اودتعا ةينابسالا نكامالا ضعب ىفنيبدوبمجلا نأ اقح ناكاذاو
 نإ



 ءىش ىلع تلد نإ ةيدرف ثداوح هذبف « سئانكلا ىلعو سسقلا ىلع

 نوريس نيدلا لاجر ناك ىتلا ةقيرطلل بعشلا ةيهارك ىلع لدت اهناف

 نيدلاىلا اوءاسأنيدلا صاخشالا نمةيهاركلا هذه تلوح دقو« اهيلع

 اهاذ ةينيدلا ملاعتلا ىلا همساب

 ابيلا نيدلا لاجر مضني نأ ىعيبطلا نم ناك ةروثلا تنلعا اماف

 هوبعل ىذدلا رودلا حبصا ىت> « ةوق نم اوتوأ ام لكب اهورزاؤيو

 . راودالا مهأ نم ربقعي ةروثلا ىف

 ع

 نيددلا لاجر عضو ةروثلا سيقاوف اهيف تقد ىتلاىلوالا ةعاسلا نم

 ةنراطملا اهكراب دقو وكتارف شويج تجرخو راوثلا ىديأ ىف مهيدي
 اوددسيل لاتقلا ةحاس ىلا اولزنو ةيتيدلا سبالملا سسقلا سمل له

 اونوكي نأ مبيف ضورفللااسمقلا ءالؤه + نييروهمجلا دض نارينلا

 مهدقح ةرمغ ىف اومنو : ماصحلا لسمو اوتوكي نأ لدب مالس ةاعد

 نعالا كدخ ىلع كب رضنم )لوقت ىتلا ميسملا ديسلا ميلاعت مهتظيفحو
 (رسالا كدخ هل ردأف

 ءارونومتحبوكنارف و لقاعم ةريدالاو سئانكلا ةعتماو

 نيدايم ىلإ ةدابعلا ةنكمأ تبلقتاف ءءاذعالا نم ةسدقملا اهتينبأ



 ليترت لحم قدانبلا صاصرو عفادملا تاوصأ تلحو ؛ لاتقلاو برحلل

 . نارفغلاو ةمحرلا بلط ىف سئانكلا
 14 ىف ىسين كروبوينلا ةفيد لسارم ريتس . ل . ج رتسملا بتك

 تير دقو « ةمينكو ةربقم راوثلا دنج لتحا > لوقي 1987 هنس وبام

 « ةسينكلا سرج ىف ةعوضوم ةشاشرا مفادملا

 نم ادب اودجم ملف نيهوكملا قنح ىف تاءارجالا هذه تدازو

 ةروثاللقاعم تمادام لبانقلاب سئاتكلا فرض

 اط فسؤي» ىتلا تادابطضالا ةفئاط نييروهمجلا ةقطنم تدهاشو

 ىزاا باحصأ ىلع اودتعاف « ندلا لاجر ىلع بعشلا تضغايقف زو اقع

 . اهسئافتو اهرئاخذ نم سئانكلا اويهنو : اواح امنأ ىونهكلا

 ةءاعد اهنم اوذخماو ؛ ةليلقلا ةددرفلا ثداوحلا هذه راوثلا لغتساو

 هدئاقعلا سعام لكل ةعرسب نورأتِي بعشلا ةماعو. نيدلا مماب ةءسأو

 ةيفيدلا ةياعدلا تحلفأ كلذل . نيدلا رعاشم ةماقا نم سانلل ىنغ الو

 - حالفلا لك راوثلا ةقطنم ىف

 ىلإ ةيتونبكتلا مهسباالمب نيدلا لاجر لوزن مهتاياطد عاونأ نمو
 . راوثلا ةموكح ناكيتافلا عجش اه « لاتقلا نيدايم
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 ناو « ةيابنلا ةعيرس ةيلهأالا برحلا نأ راوثلا نيقي ىف عقو دققلو

 . برحلا ءدب نم ىلدأ وأ نيسوق باق دوردم لوخد

 اعيمج مهططخ تب راطضاف © لشف 3و اسح نكلو

 ىف فوقولا وأ رقهقتلا مهتعاطتساب دعل ملف مهسوؤر | نضكرو

 . قيرطلا فصتنم
 ةيلاطبالا بارحلا ىلإ دانتسالا ىلا راوثاارطض!ةيسايسلا ةيحاناا نم

 . ةيناملالاو

 الإ مهعسي لف ؛ برحلا هذه مهعيجشت ىف نيدلا لاحر طروت كيذك

 برحلاو ؛ ةسدقلا برحلاك ةديدج ءامسأ مدابمل اوذخماف « رارمتسالا

 ةيبرلا ةيحيسملاو ةيبيلصلا
 < اينابسأ ىف ةلاحلا » اهناونع ةريثن < اموج > لانيدركلا بتك

 برص ىذلا ربشلا ىف ىأ 1985 ةنس ريمسند رهش نم عبارلا ف تعزو

 نم كلذ ىف امل تارقفلا ضعب هنم لةننس « ديردم لوح راصحلا هيف

 . ةروثلا ءازأب ةديدجلا مهتايرظنو « نيدلا لاجر فقوم نايب ىف ةدياف

 « بهاذمو ءىدايم برح ةتيقحلا ىف ىه ةيساقلا برحلا هذه »

 ابميقت ىتلا برحلا امأ . اهفلاخم اىل ةايملا ىف ةديدج ةيرظن برح ىه
 .نال « قحلا ىهف ء امل ةفلاخملا حورلا دض ةينابسأالا ةيحيسملا حورلا
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 ىلع اينايسأ تناك دقو . نييسكراملا ةيدام الإ ىه نا ةديدجلا حورلا

 وه لييسلا اذه لعلو . فيمسلا د ابصالخ اوداراف : ةيواملا ةفاح

 . ديحولا جالعلا

 رجفتملا قاميالااذهىف هراث احضتت اينيد ًاربظمةروثلات ذخم ادقو >

 . دونملا بواق قامعأ 7

 اهكرحم ىتلا ةينيدلا ةفطاعلا قودب برألا هذه تروصت ول كناو >
 نقوش هيه انها اانا وبابفا يللا قنا سان

 بذتجادقىنيدلا ساسحالا نأ ىف كش نم اف ؛ عومجملل ًايوق اق رحم

 . ةعاحشلا ىف ًاينافت دنلا ف ثيو ةروثلا ىلا ًاريفغ ًاددع

 نيينابسالا برضت اهنأأل ةيلها برح اهنأك وديت ةيلاملا برحلا »

 ءارو ام ىلإ تذفت اذإ كنكلو . ةينابمالا ضرالا لبع ضع. مهضعب

 لجأ نم ةيبيلص برأ ًاحور اهيف تدجول « ةيحطسلا ةرظنلا هذه
 دومعلا تحيصأ(ىتح اينابمأ ىف ًاتورق تشاع ىلا ةيكيلوثاكلا ةنايدلا

 « اهببايحو اهمظنل يرقفلا

 دع دع 1

 برحلا اهنالعا ىف اينا.مأ ىف ةسينكلا هتفقو ىذلا فقوملا اذه
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 ترضأ «لاتقلانيدايمىلإ لوزتلاو « ةيعرشلا دالبلا ةموكح ىلع ةحارص

 برحلا ىف زئافلا نكي اهم : اهتاافأ امم رثك أ اينابمأ ىف ةيكيلوثاكلا
 نريدلا لاجرق . راوثلا مأ نويروهمجلا ناكأ ءاوس ء رمالا ةياهن ىف

 . وكن ارف بناج ىلا اهيف اوكرتشا ىتلا برحلا رزو نوامحيم

 ىذلا لجرلاوه وكتارف نأ قامزلا لبقتسم ىف خيراتلا ثدحتيسو
 امم نينمآلا ناكسلاب بعرلا لزنأو ةفوشكملا ندملا ىلع لبانقلا ىقلأ

 لبانقلابديردم برخ ىذلا وهو « برحلل ةفيرشلا ءىدابملا عم ىقانتي

 ترهدزا ةميظع ةراضح عمجيأ٠ راث الإ نم اهيفو دالبلا ةمصاع ىهو

 اينايسأنع بناجأالا ةبراغملا دنج طلس ىذلا وهو -نامزلا ىلاوت ىلع
 برضت نأ ةيناملالاو ةيلاطبالا شويجا حمس ىذلا وهو : ابلهأ ىلع

 ىضارالاو ندملاب لح ىذلا بارحلاب انورقم همسا ركذ.س . دالملا ناكس

 . لافطالاو ءاسنلاو لاجرلا فال اب تلح ىتلا حئاذملاو ش

 مالا رخآآ ةرصتنم ةربادلا كراعملا هذه نم اينامسا تجرخ اذإو

 هودضعوهولاو ندا لامعا رفتغت نلو « هلعقام وكتارفل رفتغت نل اهناغ

 مهيدي اوعضو نيدلا لاجر نأ ىدني ىذلا اذ نمو ؛ نيدلا لاجر نم

 ءامدلابهدب رطقت ىذلا لجرلا كلذ « وكئارف ىدبأ ىف
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 ١ خيراتب ةيكيلوئاكلا دلارهطلا ةسفيحص لسارم لوسقي كلذ فو
 .ناطلملا ىلا ةدوعلا نم ًائيش ةسينكلا حبر نل 2 1976 ةنس سطسغا

 هذقنبالاينايسأف ىكيلوثاكلا نيدلا نأ كلذ ء وكنارف بارح لظ تبع
 <دسافم نم هب قلع امت نيدلا رهطت ةقح ةيحور ةضبف الا

 ىف وكتارف اهيلا دنتسا ىتلا مئامدلا نم ةريبك ةمامد نأ ةصالخلاو

 هودضعب وكئارف ىلا ةمينكلا لاجر أجل دقو: ةيثيدلا ةوعدلا ىه هتروث
 ةيداملا يهاذملا ىلا نيدلا هما اذكهو . نيدلل ةبامح ال ايندلا ىف ةيغر

 . نيدلا لاجر اهيراخي ىلا



 ددلا كب ردم عافد

 ىضارآلا باحصأو ةيطارقتسسرألا ةقبطلا اماكرأو ةروثلا تبشن

 نرم كلذ دعب ىقب اذاف « نيدلا لاجرو شيجلاو لاومألا سوءرو

 . مهدض ةروثلا تماق نيذلا ءالؤؤه مث نمو « دالبلا لهأ

 بعشلا هنإ

 عوجلا معط اوفرع نيذلا كفقلوأ « عانصلاو نوحالفلا مه

 ةماعلاو ءامدلاو مظع'الا داوسلا مث ءالؤهو « ناوطلاو لذلإو ىرعلاو

 ةيرحلا نم اوأر ام دعب دادبتسالا ةشيعم ىلا اودوعب نأ اوبأ نيذلا

 مبقو:> نعو مهتيرح نع نوعفادي دحاو لجر ةموق اوماقف دونلاو

 مهتماركو مهمزعو

 اوذخماو « ناميالاو قكا حالس الإ حالسلك نم الزع اوناكدقو

 ىشف ةريفغلا مبعوج تعمتجاف « عافدلل ةدع مهيديأ هيلع تعقو اممأ

 ىمعلاو بوطلا نواح مثو اهريغو وايلي ةيسنلبو ديردمك ندملا
 داهجلا اونلعأو اتريغ نوكلع ال ىلا ةفيعضلا ةحلسالا هذه هاشأو

 أ



 وكنارق دم

 نييدوهمجلا ةقطنم ىف ةيئابسالا دالبلا بلغأ حورلا هذه تداسو

 ىتلا تاهجلا نكلو . ًاضيأ وكتارف لارتجلا ابلخد ىتتلا ةقطنملا فو

 ةوقلاب بعشلا توص اوعضخأ « حالسلا ةوقب راوثلا ابيلع ىلوتسا

 ةفرط انفصو ىتلاو « هركذ قاسن آلا فكنتسي ام مئاظفلا نم نيبكترم

 باتكلا اذه ءدب ىف ابنم

 مهسفتأ نع عافدلا ف بعشلاو نييروهمجلا مادقأ تتبث املكو

 تدازو راوثلا طخس داز « اهنوكلتع ىتلا ىفارالا نع دوذلاو

 مهسوفف يف بضغلا لحو مهرومأ تبرظضاو اهنوبكتري ىتلا مهعئاظف

 قرغتس نل ةيعرشلاةموكملا ىلع ءاضقلا نأ نودقتعي اوناكدّقف

 كلذبو نيرفاظلا لوخد ديردم اهدعب راوثلا لخدي مايأ ةعضب الإ
 عافد ذعب راها هلك مبباسح نكلو : ةياورلا هذه ىلع راتملا لدسي

 نيديتسملا هجو ىف هفوقوو « ديجملا بعشلا

 امنيب نيينظولا مما مهسفتا ىلع راوثلا قلطأ « برحلا تلاط املو

 تراسسو . رمجلاو نييعويشلا لفل اهيلع قلطأ ةيعرشلا ةموكسملا

 نآلا ىتح برحلا هذه لاوط ناتيمستلا ناتاه
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 ريخالا فصنلا ىف « ةرشابم ةروثلا ءدب دعب بعشلا كشوأ دقو

 ,ىلع امربم ءاضق ىضقي نأ سطسغأ نم ىلو"الا مايالا فو ةيلوي رهش نم
 ابنمزودمتسيةيبنج الا لودلا ىلا راوثلا ًاجلف «رم الا يهفلكا يعم ةروثلا

 دنجلانم اريك ايناملاو ايلاطيا تمدقو ؛ مهينطاومو مهلهأ ىلع نوعلا
 كرأ اوعاطتسا كلذبو راوثلا ةدعاممل تارايطلاو ةيبرحلا رئاخذلاو

 مهبرح ىف اورمتسي نأو مهتدو.ى اوتبثي
 عافدلا ىف هئالب نسمح نم مغرلابف ةيعرشلا ةموكسملا شيج اأو

 .قاك شبجلا نأ تماع دققف « دنجلا اطوأ ةريثك ءايشأ هصقنت تناك دقف

 .سانلا بهو . شيج نود ةموكملا اوكرت كلذبو « ةرونلا دام

 مامأ فوقولاو نطولا نع عافدلل ديدجلا شيجلا كلس ىف نوءوطتي

 .نأ كذ# برحلا ىف ةيغر اوبداح مهنأ احيح سيلو . هيتشافقلا ليس

 .ادهز الع ةيجراخ برح ىف ماسملا قشتمت مل نويلبان دبع ذنم اينابسأ

 هذه رطش اهماهس هجوت مل ةيسايسلا فورظلا نال لب « بورحلا ىف
 لوزنل ةنمح صرف ةريخأألا ىربكلا برحلا ىف ناكدقلو . ةلودلا

 باغأ اهرانب ىوتكا ىتلا ةميظعلا ةكرعملا هذه ناديم ىلإ نيينابسأالا
 ايتابسأ داعتباف . دايحلا ىلع كذب تلظو ء لخدت مل اهنكلو « لودلا

 ةقبطلا نأ 6 « ةيبرحلا حورلا اهلهأ دقفأ اليوط انمز بورملا نع
 خا



 نم ةياملا ىف نيعست نم برقيام نإ م . ةدودحم تناك ماع لك ةدنجما

 تحبصأأ كلذي و ةروثلا نلعأ نأ ةعاس وكئارف ىلإ مضنا لماعلا شيجلا

 عافدلا ليبس ىف نيدنجملا ةساج نكلو « بردم شيج ريغب ةموكلأ

 . حالساا قو ةبرجتلا ىف هنودةفي ام مهتضوع مهتمضق نع

 ىلع عزوت نأ ةموكسلا مطتست مل برملا هدب نم رهشا ةتس دعب
 هذه ىف قدانيلا هلق تناك دقو « مهنم درف لكل قدانب اهدونج عيمج

 كيدكملا تاسرأو : رئاسمخلا نم ريثك ىلإ ايدوم ىلوالا ووبشلا

 5 ماهنكلو اهلا ةسام ةجاملا تناكتقو ىف ةيقدنب فلأ نيرشع

 نأ لاتمتلا ةهج اوراز نيذلا نييفحصلا دحأ تاظحالم نمو . ةيفاك

 عفادملاو تازويلارتملا امأ. 1455 ةنم خيرات اهيلع قدانبلا ضعب

 ةموكحملا ىدل ال دوجو ال تارئاطلا اب ؛ ادج اليلق اهددع ناكُم
 اوعريتب نأهينطاوم ورلام هيردنأ ىمنرفلا قاورلا بتاكلا باهأ دقو

 ترفاموتارئاطلا تدعأو ء ايوج الوطما ىرتشي اهب اينايمأ ةموكل

 فقي نأ عطتسي مل لوطمالا اذه نكلو « اليلج اهلمع قاكو تبدلحو
 نمحأأةزهجملا ةيلاطيالاو ةيناملالا تارئاطلا بناج ىلإ ةاواسملاءدق ىلع

 . اهي رخزي وكن ارف شيج ناك ىتلاو زيهجتلا
 نكانات
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 ةردنو مهب راح: صقنو دنجلا ةلقنم « ةفلتخلا فورظلا هذهلثم .ىف

 مل فورظلا هذه لثم ىف ءاهنم دوجوملا لاح ءوسو لاتقلا تالآ

 سوجادب لتحاف « عيرسلا همدقت ىف ةديدج ةمواقم وكنارف فداصب

 . اه-هتديردم نم برتقا ىح ةلطيلط ىلا اهنمو ساريشاك مث اديرم م
 راوثلا لصو « ةروثلا نالعا نم روهش ةعبرأ دعب ىأ « ريمفوت 5 قو

 ةمصاعلا باوبأ ىلا

 نأ دعب سوجروب اهتمصاع ةموكح راوثلا ماقأ ءانمالا كلت ىف

 ةموكمملا تغلأو . نويسسمي اوناك امع اهدمأ لاط برحلا نأ اوأو

 حالصال «انازأ» سيئرلا اهردصأىتلا نيناوقلا عيمجج ميسارعب ةديدجلا

 ىلإنيحالفلا ىلع تعزو ىتلا ىضارأالا تداعأو « ىضار'الاو نيحالفلا

 ميلعتلا ديعيو ىلدملا ميلعتلا ىغلي روشنم ردصو . كالملا اهباحصأ

 ملعلا لحم ىكلملا للعلا لحو . سرادملا عيمج ىف ًايرامجإ ىندلا

 حالسا ودع هنأ هذه هلامحأب وكتارف رهظأ كلذبو . ىروبمجلا

 دالبلا ىف نييعجرلا ريصف هنأو هقوقح عاجراو بعشلا
 ىلع ممصم هنأب 191 رياربف 15 ىف هتدارإ نلعأ دقف بعشلا امأ

 بعشلا نلعأو . وكتارف راصنأو حالصالاو مدقتلا ءادعأ ةبراحم

 5و ه-م



 اهريغو ديردموهنواشرب ىف شيجلا نم تراث ىلا قرفلا ٍبدْأَتب هتدارا
 وكتارق مامأ فوقولا نم هتدارا نلعب لازيال بعشلا ناف ًاريخأو

 . نآلا ىتح بناجالا نم هناوعأو هشيحو

 نالعإ دعب ربوتك او ربمتبس ىرهش لالخ ىف وكتارف ناكو
 دالبلا لهأ نكلو « انركذ اكديردم وحن ةريبك ةعرسب مدقتتي ةروثلا

 نم لزع يهو ةوقلا قاطلمل اوعضخم نأ اوبأ ةماعلاو نيحالفلا نم
 اوععسالكى رقلا ناكسناكف 2 اعافد موسفنأ نع ن وعيطتسي ال حالملا

 ءاهانب نم ىعنت اهوكرتو ةبرقلا اولخأ وكف ارف شيج لوصو برق

 لاغبلا اهرمت تايرعلا قوف اهنوعضي ةليلقلا مبجئاوح اوعمجي نأ دعب
 ءاسنو الاجر نابشلا اًميِب « لافطألاو خو.شلا اهرهظ ىلع سلج دقو

 نويبراهلا نورافلا ءالؤه ىردي نكي ملو . ديردم وم اهفلخ نوريسبي
 نع اودعتتا مهنا مهيسحو ضرالا ىف نوريسي مهف « ريصملا نبأ ىلا

 مهلظت قيرطلا ىف نوماني اوناك . دادبتسالاو ملظلا زمد وكنارف
 ةيرحلاب نومعنيو ءامملا

 . وكنارف نم بعقلا روفن ىلع ديدج نالعأ وبف ديردم عافد امأ

 ق ديردم لخديس هنا ةدع تابسانم ىف راوثلا شيج ناعا دقل
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 1 نآلا ىتح مفادت ديردم لازت الف كلذ عمو « انلس اهونيع مايأ

 دع د دع

 اذه ربتعيو . راوثلا شهدأ مك ممجأ ملاعلا ديردم عافد شهدا
 للكسل يبتكيس « ادولخو ةلوطب تاحفصلا رثك ١نم ديجملا عافدلا

 . راخفلا نم دادع ديردم

 . فورباص مهو هنع فصولا زجعي ام دئادشلا نم ابلهأ ىقلو
 شيعلا فظش ىلع ربصلاو لاتقلا ىف دارمتسالل لئاسولا ىتش اوذهخعاو .

 ةكرلا نع مارثلا فقوو . راصحلا مهيلع راوثلا شيج برض نأ دعب

 لاتقلا ىلا اعيمج لاجرلا ج رخو وكتارف ىدبأ ىف تعقو اهنزاخم نأال
 ديودم تلخ كلذبو ديردم لو> ةبورضملا قدانحلا ىفأورقتساو

 نجرخي نك ىناللا + ءاسنلا ىديا ىف اهريصم حبصأو لاجرلا نم اهسفت

 نرظتني ةيوط فوفص ىف نفقيو « نهرود نم ركحبملا حايصلا

 قيحاوزا انني « اهرودب ةدحاو لك نبيلع تيزلاو زرالاو زيخلا عيذوت

 . راوثلا نان نم لباو تحن برقلا ىلعنولت:ةينهوانبأو نهتاوخأو
 دحأ ىردي امو؛ رودلا رقع ىف نوك رتي اوناكف لافطالا امأ

 ىتلا نايلطلا لبانق مهحاتجت مأ ةلوفطلا مالحأ ىف نوشيعبأ مهريصم

 ىا/



 ةقفش وأ ةمحر فود تاراطلا نم فذقت

 ىتح « دوقولا داومو تاوق"الا صقن نوساقي ناكسلا لازب الو

 فقيو . رابتلا نم ةنيعم تاعاس الإ بيبانأالا ىف ىربي نكي مل ءاملا

 فقنيتعرذأ ىلع نطافنطأ تالماح نهو ةليؤط تاءاس ًافص اقص ءاسنلا

 ىلع لبانقلا ءادع”الا ىمر ام اريثكو . ىرورضلا توتا عيزوت راظتنا

 نماهنمةدحاو لك ىفام لقث غلب ليانق ٍ؛ءاسنلا نم ةدشتحملاعوجلا هذه

 الا كلذ دعب ىرب الف رحفنت نأ ثيلت ال وايك نيسم>و نيتئامتاعقرفملا

 ءاعمأهذهو. ءرخآ وضع كانهو مسجلا ءاضعأ نموضع انه«ةرئانتمءالشأ

 لك ىف ةرئانتم ةعطقم ةهوشم مومج « رادملاب تقصتلاف ترباطت دق

 لب « لام>الا هعم بعصي دح ىلإ باصع اللل ةريثم لاحلا هذه . ناكم

 لمتحا كلذ عمو قاطت نأ ريسعلا نم ةملؤملا رظانملا هذه طسو ةشيعملا

 مه ميينعن نيذلا قاكسلا نأ رعت نأ ىفكيو ؛ كلذ لكديردم قاكس

 . لاتقلا نيدايم ىلا اوجرخ دق نيرداقلا لاجرلا عيمج ثيح ءاسنلا

 ةدش نم نيقلب ام ًارارف وكنارف ىلا نيهذ ةأرما فال ةرشع نأ وأو

 نكلو وكتنارقىديأ ىفاهديلاقم ديردمتقلأال « ةايملا رعذو شيعلا
 نبتدارا نلعاق « بيذعت نيفخي ملو ء توم نيعبرب مل لاجرلاك ءاسنلا
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 وكنارفزاطلمل مضل ال ىتلا ةيرحلا ةدارا « لبق نم لاجرلا نلعأ امك
 تل

 نم ًاريثك ةيطارقعيدلاو ةيرهلا لييس ىف ءاسنلا ىحض اذكهو

 بناج ىلأ درفلا ةايح ةميق امو : لذلا عم ةايملا ةمدق امو . حاورالا

 مل اهنكلو ايلاغ نملا ديردم تعفد دهتل . دالبلا ةماركو نطولا ةايح

 ايتمارك تليعجلاو اهرمآ لع كلذت

 ًارهظمالاةلملا هذه تسيل و<«تسيشاقلا ةريقم ديردم حبصتس»ةلمجلا

 هؤئامن ماد ام ةيابنلا ق رصني نأ بعشلا اذهب ريدجو « بعشلا ةدارال

 .لاجرلا ةعاحش قوش ام ةعاحشلا ىف نزريا دق
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 ىنجالا لخدتلا

 اينابسأ حيرات ىف ةبس ةينطولا اينابسأ ىف ىبنجالا لخدتلا لظيس
 ىهو ةيتمشافلاب أ ةينطولاب ةاسملا ةقطنلاف رهدلا ىدم ىلع ةثيدحلا

 اهو ىف دمتعت :ىقيقحلا اهلولدم فلاخم ىهو ءراوثلاو وكتارف ةقطنم

 حورأا ىلع الو ةروثلاب ماق ىذلا شيسإلا دعاوس ىلع ال اهبرح ىو

 .ةيلاطيالا قرفلا ىلعوناملالانم نيبركسعلا نق ىلع دمتعت لب : ةينطولا
 ةنوعملا ىلإ مجري راوثلا ةوق ىف رسلا نأ نوريثكلا دقتتعيو

 ساسأ ربتعت اينامأ ةدعاسم نأ ذإ اذه ريغ ةقيقملا اب ةيلاطيالا

 . مسوق
 اونلعأاف « ةءاللاةنانراا رهاظملا ىلإ نوايع نييلاطيالا نأ كلذ

 اوركني ملو مهل مهتدعاسمو راوثلا بناج ىلإ مزايحا ةقيقح مج ًاملاعلا

 تاراصتتنالاب نوهابتي مهف كلذ نم .سكعلا ىلع لب اًئيش كلذ لك نم

 ٌمدنج ىلإ ةعجار تاراصتتالا هذه نأ نوف الو وكتارف اهزرحىتلا

 فيثك عانقب ملخدت اوغبسو ارذحو ةطيح رثك أ مهف ناملألا امأ

 ؛ كثب



 ةريبكلا تاورثلا نمدعت ىتلا مجانملا ىلع مهيديأ اوطقو ممن عهيفكيو

 ةيئاب ربكلات ًاشنلاو «هيقثلا مفادملاو «تارئاطلل ةداضملا ةزهجالا نإ م

 . ايناملأ نم نوسدنبم اهيلع فرشيو ةيناملأ اهلك

 عراوشلا ىف مهشويج نوضرعتسيءروهاظنلا مهتلواحم ىف نويلاطيالاو

 لك ىفو ىرقلا ىفو ةماعلا تاقرطلا ىف ةيمسرلا مهسبالمع مدونج ريميو
 ةيديدحخلا ةكسا تاطحمو ديربلا زك ارم اولتحا لب كقذ ميفكي لو ناكم

 قيلخو رو رملازاوج حنادو داغ لكنم نويلطي ناكم لك ىف مجانايديدو

 قلازملا نم ريثك ىلإ ىدؤيي نأ مهسفتأ هيف اوعضو ىذلا مضولا اذهب

 رثك أ مهنأف ناملالا امأ . ىتابسالا بعشلاب مهتاقالع دسفت ىلا

 شيجلا ىف نولغشي نيذلا نييركسعلا ريغ مهيفظوم نإ ىتح « ةمكح

 ىناملألاىركسعلا ىزلا ىف نوديبالمهماف ةيوكسعلا ىلإ لصتت ال ركارم

 ةمارك ىلع ءاقبإو اهنف نولزيي ىتلادللا روعشل اظفح ىتدملا ىزلا ىف لب
 لبقتسملا ىف اهنودشني ىتلا ةدوملا ىلإ املطتو ةفيلحلا ةلودلا

 نال هروص عيمج ىلاطيالا لخدتلا تايثا خرؤملا ىلع لهسلا ىمو

 ةدع تابسانم ىف هتنلعأ لب « لخدتلا اذه ركست مل اهسفن ايلاطيإ

 . تاملالا لخدت ايمسر تبثت نأ ريسعلا نم امْيب ؛ هب ترخافتو

 الأ



 شويج لوزن ركسنلا دشأ نوركنتسي ةيموكملا اينايسا لهاو

 نوعف ادي كلذل ثو ةيئابسالا ضرألا ىف ابحالسو اهتدع لماكب ةيبنجأ

 5 "ال « ددعلاو ددعلا ىف راوثلاشيج قوفتنمهغرلاب تيمتسملا عافد

 لهأ لقي الو « نطولا ةماركل ًاتاهتما ةيبنجالا ةوزغلا هذه ىف فورب
 ًاطابضو ًادونجو ابعش لخدتلا اذه ًاراكنتسا راوثلل ةعضاحلا اينامسأ

 دالبلالالقتسا ىلعو ةيموقلا ةدحولا ىلع مهادلا رطحلا وحمل, لكلاف

 دحأ نكي لق : نطولا ضرأ ىف بناجالا ثككمو بوحلا لوط ءارج نم

 رمو وكئنارف افي الو . دحلا اذه ىلا لوطتس برحلا نأ دقتعي

 تقولك ىف امو رشنيوةيئرجلاتايامدلا قوت بناجالاهوراشتمم هئارو

 رابتعاب بناجآلا ىلع داّعالا ةرورض لوح رودت اهلكو « ناكم لك ىفو

 ة.يسنرفلا شويملا ىلع راصتنالل ةديحولا ةليسولا وه دامتعالا اذه نأ

 مهتالعاسم ىف نييسورلاو نييسنرفلا لخدت ىدمل ضرعنمو . ةيسورلاو

 ليلق دعب ديردم ىف ةيعرشلا ةموكحال

 ىلا فطاعتلاو ةدوملا نيعب رظني ال هناف راوثلا ةموكح شيج امأ

 نوبغري نوينابسالا طايضلا ناكدّقف ةيبنجالا ةيركسعلا ةلجلا دوجو
 اوناك رخآ بواساب لب . ةيلالاةقبرطلا ىلعال ا.ناملاو ايلاظيا ةدعاسم ىف
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 معيمجو تارايسلاو تاوايطااو مفادملاب مبتدمأ نيتلودلا نأ ول فودوي
 نأ ىلع دونجلا ضعب لاسرا نم اضيأ سأب الو ؛ ةيبرحلا تادعملا هذه

 توري فسآلاعم مهنكسلو . نينا.سالا طابضلا ةرما تحن زك
 ناملآلاو نيلاطبالانمداوقلاو تالارتإاو طابضلا هرم دق مهنطو نأ

 .نيينامسالا نم 3 ارضا سفن اطوانتي ال ىتلا ةيلاع'ا تاترحملا نولوانتي

 ءازابةقيمع ةبيخو ديدش ريقحتب نوسحي نيينابسالا شيجلا لاجرف
 ةيبنجألا ةوزغلا هذه

 طابضلا ميقوت ةلماح ردصت ةيركسعلا تارعثنلاف كلذ بناج ىلاو

 رادصا ىف لوالا زكرملا مهلف « ةرادصلا ناكم نواتحي مهنال بناجالا

 رماوألا

 طابضأا رود ص ىف دمملاو دقألا نم ًاريثك تعب لاحلا هذه

 دقو . لاتقلا نيدايم ىف يمنافلح ة:زه نونمتي اوحبصا ىتح نابسالا

 ىتش تراما هراحملا ىداو ةعقوم ىف نييلاطيالا ةعزه نأ العف ثدح

 مهئافلح نيينابسالا فوفص ىف ةيكوتلا ثيداحالا
 لب نيينابسالل ٌثراقتحا ءافخا نولواحم ال بناجآلا ءالؤه نا مث



 ةفيظو ىل_ع لصحو ديردم نم نيبنابسالا نيسدنبملا دحأ بره

 ىف هئاتدصا دحأ ىأر, ىتح ماقملا هب لطي ملو ء سوجرب ةنيدم ىف ةيوادا'

 نايناملا ناطباض هيف ىذلا قدنفلا ىف هّمْدرغ لتحا دقف « ريبك لاغشنا

 بامساو . ةفرذلا جراخ ةاقلم هتاجاح د بجوو « ناذكتسا ىأ نود

 تارجحلا نسحا مضوب ىضقت ايلعلا ةدايقلا ن٠ رماوأ مهدنع قدانفلا

 ةيوزنملا تارجحلا موبيصن نوينابسالا امنيب بناجالا فرصت تخم

 تافرصتلا هذهلئم ىلعجاجتحالا قملا نم هنأ قوينابسالا مهفو
 الام ثدحيال ى> مفطاوع نوطيضيو عقاولا رم الل نواثتمي اوناكف

 لئاط ريغ ىلع هابقع دمحت

 ىزانلا ملا نأ ةينابسالا ةينطولا ناهتمايف ًاناعما اذه نم رثكأو

 نآل « سوجرب ىف قدانفلا ربك أ وهو البازيأ ايرام قدنف قوف عوفرم
 + اهل اركرم قدنفلا اذه رم تذختا ةيناملالا ةيبرخلا قاريطلا ةئيه

 اومنراددقف تقولاكلذ ىت> هيف نوشيعي اوناكن يذلا قدغفلا ناكسامأ

 ناملآلامعس دق و.ىنكسلا ىرخأ ةنكما نع ثحبلاو مهنكاما ءالخا ىلع

 رادلا اوحربي نأ طرش ىلع قدنفلا فماعظلاتابجو أ ولوانتينا مبنمليلقل

 ةيلخادلاتاهدرلا ىف وأ نولاصلا لخاد سواجلا ف قحلا مه ىسيلو «ةرشابم
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 وينوتت ا هردصأ باتدك بحاص اهيوري ىتلا تاياورلا فئاطل نمو

 نمزلا نم ًاحدر اريف شاءو صوجروب ةكسحم باتسك سيئر انالباليف

 ةزرابلا تايصخشلا ن٠ وهو ةمكحلا سيئر نأ راوثلا كح تحن ىهو

 امهيلا مدقتف قدنفلا تلولاص ىف هتجوزو وه ًاموي سلج ةنيدملا ىف

 هيلا ةاقلملا رماوالا بسح ناكملا ةحرابم امهنم بلطو ةطرشلا لجر

 ةنبامهنمو نيبنابسالا ضعب ىلع اهتظحالم ةجوزلا تدبأف . قاملالا نم

 ةماعملا ىف قيرفتلا اذاداف نولاصلا ىف نوسلجي ؛ ءامانعلا نم ميظع

 نإ نولوتي نيدلا ناملالا اضرب نوساجي ءالؤه نأب لجرلا باِجَأف
 ىلع ءانيو . ءارلا فرح الإ ةغل امهنيب قرف الف ناقفتم بملاو برحلا

 تايتقلا ءالؤه اهرض# قدنفلا لخاد ةليل لك صقرلاتالفح ماقت كلذ

 روضحلا كلذب ناملالا نمل حمس, نم نهريغو

 ةاماعم نم الاح نسحأب نيينابسآلا طابضلا ةماعم نكت ملو
 بيصي ىذلا زيقحتلا راهم نيت ةمعقلا هذهو - نيبندملا صاخشالا

 ناينابسأ قاطباض رفاس . بناجالا مهئالمز نم نييركسعلا نيينابسالا
 ةلوغشم اهلك تالحملا اودجوو : لاتقلا ةب> ىلإ بهاذلا راطقلا ىف

 راطقلاناطباضلاعرذو؛ افوقو اولظ نب رفاسملا نءآريثك نإ ىتح باكراب
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 ًاتولاصادجو ًاريخأو« هيف ناسلجي ناكم نع ثحبلل هرختأ ىلا ةلوأ نم

 دحأ قدف « طقف نايلاطبإ ناطباض هبف سلجم ء« صاخشا ةتس عسب

 ىف نذأتساو ةيتسشافلا ةقيرطلا ىلع ةيحتلا ذخأو « بابلا نيطباضلا

 داك ىتح هبجو ىف بابلا الكر نا الإ نييلاطيالا نم ناك اف لوخدلا

 مالسب ابحسناف هيف بوغرم ريغ امهدوجو نأ انايحاص كردأو . هذي
 . ةثلاثلا ةجردلا تابكرم ىلإ

 لادا وبا قيق كايلا نق معلا ققومانأ

 ًافاعضا ديزت تابترم نويتاملالاو نويلاطيالا دونملا لوانتب
 مهديأ ىف ةيلاملا ةرقولا هذهو « نابسالا دنجلا هلوانتيام ىلع ةفعاضم

 تازايتمالا بناج ىلإ : نيبنابسالاىلا ةفاضالاب ةشيعملا نسح يم رسيت

 تمرحو ؛ ءاسنلا نم نواشي نم اوصقاري نأ مهلف . اهيلع نيفصاحلا

 تاقبطلا هفبف كلذ عمو . نيينابسالا ىلع تاينابسألا ءاسنلا كلذ دعب

 دقق . ةيقارلا تاقبطلا ءاسن لعفت امم رثك أ اهبماركب ظفت# ةريقفلا

 لوخد ىلع اماجتحا صقارلا ىدحأ نم ًاعيمج ءامنلا جرخ نأ ثدسح

 فرأ بجي نييتابسالا دنجلا امْيب  صقرملا ىلإ ًاناجم بناجالا دنجلا

 . لوخدلا رجأ اوعفد

 اى



 بلطي « ضيرعلا طحلاب تيتاك ةريبك تاقاطب دج وبلا نكامأ فو
 مثوفطالي نأو:بناجالاو دنجلاو طابضلا ةلماعم | ونسي ذأ ءاسنلا ىلإ اهنف

 ضرأ ىلا اودقو نيذلا ناوخالا م عيمجيىلا ٌثوبيحي ناو

 نييعويشلا ةخاكمل نطولا

 ضارعالا وأ ةموعزملا ةيعويش'ا نيب اوراتخي نأ تايئابسالا ىلعو

 . ةبواسللا

 . دابعلا باقرب ذخآ ىركسملا مملاو رايتخالا قح نكلع لهو

 راصتنالا اذهبي دنجلا لفتحا « راوثلا ىدبأ ىف وابلب طوقس دعب

 دونجلاو تايتفلاو ءاسنلا نم ريثكب محدزا ىذلا ةماعلا صقا رلادحأ ىف

 تاينغأ بناجالا دنملا ىغو . نيينامسالاو ناملالاو نييلاطيالا

 ايحتل « ايلاطيأ ايحتل > اوفتبي نأ نيرضاحلا ىلإ اوبلط مث تسيشافلا
 كيذ بناج ىلإ اوفتبي نأ ىضقي قوذلا وأ بجاولا ناكو « ايناملأ
 ىف اوحاص فاتملا اذه اوفتبي نأ لدب مهنكسلو « ايئابسأ ايحتل »

 « تاينابسالا ناسحلا ايحّتل » لاء توص .

 د

 ؟ ايناملأو ايلاطيا لخدت أدب ىتم

 اال



 لخدتو لخدتنبب ًاقرف كانه نآل « ناكمم ةيمهالا نم لالا اذه

 عافدلاو نطولاةحلصم -ظفأ لخدتو«سفنلاف ضرغت لخدتلا نيب قرفو

 . ءادتعا نع

 ىنيلوسوم نيب 1985 ماع امور ىف تعقو تاثداحمن نأ تبث دقف

 ىدبأو « ىرووجلا بالقنالا نودضعيال نيذلا نم ةساسلا ضعب نبو

 حلسم بالقتا ىأ ديذعتل هدادعتسا ثيداحالا هذه ءانئأ ىف ىشتودلا

 ةروثلا نأ ىلع لئالدلا لدتو . ةيكلملا ديعيو ةيروبمجلا حبر رب بهذي
 ايلاطياو ايناملأ نم ةلورجاهريبادت نكت مل ةريخآلا

 ليلقب 147ةيلوب 17لبق نيلرب ىف ويروهئاس لارجلا دهوش دقف
 اهنكلو 19” سطسغ|ىفةروث ران لعشاىدلا وه ويروجتاس لارجلاو

 الول ةيلاخلا ةروثلا ميعز حيصيناضورفملانم ناك ىذلاوهو .تدمخأ

 تمطحتأ راوثلا نطاوم ىلإ لصيل ةنوبسل نم اهلقتسا ىتلا ةرأطلا نأ
 ةلصىلع قاكو كئارف لارتجلا نأ اك . انرك ذذأ قبس ا رثالا ىلعلتقو
 , ةيمسرلا تادنتسملاف تالاهلا ىا ىلعو : ناملالا لسرلا نم ريثكب

 ءافخلا ديق لازت ال وكقفارف نيبو نيتلودلا نيتاه نيب رماتلا تبئت ىتلا

 مايالا نم اموي رهظت نأ دب الو
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 .تلسرأ ايلاطيإ نأ ةلصلا هذه تبث: ىتلا ةدكؤملا دهاوشلا نمو

 ,لبق ةيبرح تارئاط تس ةيئابسالا شكارم ىف وكتارف لارتجلا ىلإ
 الث نال تارئاللا هذه رما تفشكتا دقو مايا ةئالثب ةروثلا لاعتشا

 ىضرفلا احلا ثعبو « ةيسنرفلا شكارم ضرأ ىلع تمطحم اهنم
 .ىل  ثداحلا نع ريرةتب سراي ىلأ نانيد روتكف لاربإلا ىركسعلا

 اهطايض نأ تلذ ىلا فاضاو ء تارئاطلا هذه عون هيف تبثا سيراب

 ليحرلاب ةيلوي ١9 ىف ايسر ًارمأ اومامت

 ىلإ نييشكارملا دوتجلا لقنب تماق ةيلاطيإو ةيناملا تاراط نأ اك

 مرشابم هروثلا ءدب دعب ةيلوي رهش ىف ىناثلا فصنلا ىف اينايسا ضرأ

 ًاييرات اكح ردصي نأ ديرب نمل ىنأي اك صلختي نالا فقوملاو

 نم قيرف داكاف .هيف امبسفتأ ايناملاو ايلاطيا تجز ىذلا لمعلا ىلع

 ناتيبنجا ناتلود ترداب ىتح ةيعرشلا ةموكملا ىلع نوجرخ ةمالا

 .ةريطخ ةقباس هذهو . ةنكمملا لئاسولا عيمجم قيرفلا اذه ةدعاسع

 مث  نالأ ةيتمشافلا لودلا ةسايس ىههذهو. ةيلودلا ةسايسلا ملاع ىف

 .اهنووئش ىف لخدتلا نوديرب ىتلا ةلودلا لها نم اقيرف نودعاسي

 وهاذهو .مهضا رغأذيفنت ل يبس فءىش مهمهيالو «باجح دعب نورفس

 املأ



 ةيئالعو ًارس نيعت ايناملاف . ةيكافواسكشتلا ةلكشملا ىف نآلا ثدحم ام

 ىه ةربدملا ةطخلاو « نيالنهل عباتلا ايكافواسكعت ىف ىتاملالا بزحلا

 رهاظلاو . هتدعاسمل ايتاملأ لخدت مث « هموكسلا ىلع بزحلا اذه ةروت

 مادقالا رذحي رلته العج « ايناملأ هجو ىف ارتلجتاو اسنرق فوقو أ
 . ةلعفلا هذه ىلع

 قيرفل ةفوشكملا امهتدعاسمزأ ناماعت اتناكايناهلاوايلاطيا نأ ولو
 تذخا لودلا نكلو . هيلع اتمدقأ ام ايدج اهيلع لودلا ريثيس راوثلا

 ةرغ ىلع

 ع

 عفادم ىلا تارئاط نم ةيبرحلا رئاخذلا نوقلتي راوثلا ناك امنيب
 ديدش رقف ىف نويموكحلا ناك« ةحفصم تارايس ىلا تازويلارتمو

 وكنا رفةظختناكو راوثلامدقتةعرس ىف رسلا وهاذهو.ةيحانلاهذه نم.

 بولق ىف بعرلالزني ىتح تارئاطلا لب انت الو أ دملا بر ضب ىضقت ةيبرطا
 موجبب نويشكارملا دونملا موقي م . ةّتسحلا تاهجلا مدبتتو اهلها

 ندملا نك ملو . مهيديإ ىف مقت نأ تبلت الف ةنيدملا ىلع كلذ دعب

 صقتي مهماعل هئيجم لبق نورفي !وناك لب هشيجوب وكتأرقجودق رظننتت
 ميه



 اهنأ ةيروهمجلا ةموكملاا لاح ءوس نم غلبو . مهيدل عافدلا لئاسو

 ىلإو « ليانقلا تاقذاق نم ةدحاو ةرئاط الا اهيدل نكي مل روتك أ ف

 . لمعلل حاصت ال اماق كلذ بناج

 ةيمنجالالودلا لخدت ءازإ كيش لمعت نأ تررقو لودلا تعمتجاو

 ةيحانلا نم عورشم ريغ لمح وهو « اينابسال ةيلخادلا ةسايسلا ىف
 رخآ دعب ًارهش ندنل ىف اهتاسلج لخدتلا مدع ةنجل تدعو . ةيلودلا

 « لخدتلا مدع ةقيثو ىلع لائتريلاو ايناملاو ايلاطيا تعقوو

 قيرف ةدعاسمل الامم اينابسا ىلإ رئاخذ لاسرإ زوم ال اهاضتقعو

 اهادارقو عفنلاو ةميقلا ةيدع تناكة نجللا هذه نكلو . قيرف ىلع

 ثيعتو ءنيسلابة حلا تارارق عقوت تناك ةيتمشافلالودلاف ةمرتح ريغ

 أ فرعي لاك عمجا ملاعلاف . لامشلاب تأدبعت نم اهسفن هب تنخأ اع

 لودلاو اسنرفو ارتلمتا تاظ اهيب « راوثلا نادعاس ىنيلوسومو رلته

 مبسفن | ىلع اهوعطق ىتلا ةملكلل ًاظفح دايملا ةيدج ظفتحم ىرخالا

 تناك ىتلا ىهو ةيروهمجلا ةموكلا ىلإ ةدعاسملادب اودع نأ اوضفرف
 ال هسقت ىلوذلا نوناقلا (منب « ةحلسالاو رئاخذلا ىلا ةجاحلا دشأ ىف '

 1 ةعورشم اهنال ةعورمشملا ةموكلا ةدعاسم نم لودلا منع

 برحلارصح وه لخدتلا مدع رارق رادصا نم لودلا ضرغ ناكو
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 لودلا مهتلتف اهران مستت ال ىت> ةقيض ةرئاد ىف هينابسالا هيله ءا

 قرطلا ميمي اهتادافم سانلا لواح ىتلا ةماعلا برأا مقتواعيمج

 .٠ برحلا بئاصمل ًابانتجا

 تارارقلا رتس اتكتهو دابحلا ةمرح ايناملاو ايلاطيا تقرخ املف

 ىلع لودلا ريصت مل . حالسلاب راوثلا دم ىف فارسالا ىلع آزضاو

 ى لخدتلا مدع ةن ىف ايسور بودنم غابأ ربوتكأ 7 ىفو . اذه
 لخدتلا مدع قافتاب رركتملا ثيعلا ىدؤي نأ ىشخم هتلود نأ ندنل

 قافتالا اذه نم ضرغلا نوكي نأو « دوجوم ريغ هنأاكهيلا رظنلا ىلأ
 تنلعاو « راوثلا ةدعاسم نم لودلا ضعب هب موقت امل ًاراتس دخت نأ

 نم ررحتلا ىلا رطضتس اهناف ثمعلا اذ دح عضوي مل اذا هنا ايسور

 اهتادبعت

 تارايطلا نم ارثك ريوعف ١ خلا ةماسووتلسرأ لفتلابو

 ةيرويمجلا ىلإ ةعفصملا ثارايسلاو

 أوعاطتساو ةيوحلا ةوقلا ىف نييموكملا ىوتسم عفتراو

 مهسفنأب مهتقث دونجنا داعتساو « وكفارف تامحه فاَقبا

 نم نيروبملا فوفص ىلا نوقفدتي نوعوطتمل ذخأ كلذك

 ةديقمب نراعاو يهسفتا نم مفادب لودلا ميمج نمو تابجلا عيمج
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 لماعلا برملا كلس ىف طرختاو : هر.أ ىلع بولخم ٍبعش ىلع فطملا
 هذهبو ٠ فقثملاو سردملاو ةعماجلا ىف بلاطلاو عرازملاو عناصلاو

 رصعي ةيريمأ ةسردم ىف زيلجنالا نيسردملا دحأ نأ ركذا ةيسانملا

 ناكاملو . اعوطتم ةينابسالا نيدايملا ىلا بهذو هيصنم نم لاقتسا
 مهو « ءامدقلا نوبراحلا مزع دقف « بيردتا هصقني ةموكملا شيج

 باج ىلا عوطتلا ىلع « ىمظملا برحلا اورذح .:ريذلا نوبراخملا

 نيعوطتملا ءالؤه بيردت مط ىنستيل نييروبمجلا

 نم نيعوطتملا نم ًاريثكة موكا فوفص ىف نأ انه ركذنلو
 نودةتعي سائلا ىلغاو ةيزانلاوةيتسشافلا نيداعملا نييناملالاونييلاطيالا

 نكلو ؛ ةيراتوتك دلاب ابح ناميبي ىناملالاو ىلاطيالا نيبعشلا نأ
  ىتادالبلا سقت ىف ءادعأ اهو راصنأ ةءروتاتكدللف « كلذ ريغ ةقيقملا

 اا 1 ماظنلا اذهل مضخت

  ىعاتملا دحأ ىف ًاسخش ةيبملوالا باعلالا ةنس ىف نيلرب ىف تلباق

 منع هنال ىزانلا ماظنلل هتيهارك ىلا رسأف « ًاسدنهبم ناكو « هفرعأ ال

 الواو دالبلا نع ينجا ىنال ىلا صخعلا اذه نأمطاو ؛ ىأرلا ةيرح

 . سيساوجلا راشتن ال كلذو ةحارص ىف هبأرب ىلا ىشفي ْنا ٌورج امل كلذ
 .سانلا نم طيلخلا اذه نأ لوقتف ةينايسالا ب رحلا ىلا دوعنو
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 برحلا اذه حرسم لقتناو «ةيتسيشافلامامأ فوقالا ةطبارب اوعمتجا
 وه راوشلا راصتتا نال ؛ حافكلل ةيوق حود عينا داسو ديردم ىلإ

 . مومعلا ىلع ةيتسيشاقلا مظنللو رلتهو ىنيلوسومل راصتنا ةقيقحلا ىف

 . ماظنو ماظنو لودو لود نيب ةيلود برحل احرسم اينابسا تحبصأو
 . ريك ةمركحلا اودعاس نذلاو راوثلا اودعاس نيذلا نيب قرسفلاو

 ةينابسالا ضرآألا ىلا تثعبو ةيعصر ةدعاسم مهدعاس ايناملاو ايلاطياف
 نوعولعتم مهبلغأف ةم وكلا اودعاس نيذلا امأ . ةزهجم ةبردم شوج
 شيج قوفت نم مغ رلاب هناق ببملا اذطو ؛ ةديقعلا نم عفادب اوبهذ
 اذه ةبمنب اومدقتي نأ اوعيطتسي مل مهئاف « حالسلاو ددعلا ىف راوثلا

 قوفتلا

 ع نيعوطتملا نم مهيلا مضنا نمي نييموكلا دعاس ىوق الو
 تلغأو' مهموجم ليس اودصو راوثل"ه جو ىف ةرم لول اوفقو

 ةيلهآلا برملا ءدب ذنم ةرم لولو . نيدقعملا قود اهباوبأ ديردم

 | رابدألا راوتلا ىلو

 انئكلو « نيقيرفلا الك ىدل ةينجالا دونجلا ددع ةقرعمريمعلا نمو

 : بتكلا ىف انيدبأ تحن تعقو ىتا:ماقدالا بيرقتلا هجو ىلع ركّذنس
 . اييلا عجرن ىآل

 8غ



 ةيبنجألا ةقرفلا نأ ندنل ىف ايناملا ريفس بورتنبود نوف حرص

 راهظالهيذ خلابم ددعلا اذه . ىدنج+6 ... غلبت نييروهمجلا شيج ىف

 . ايناملال ىتستيفةغلامملا هجو ىلع ةموكحلا قيرف اهاقلتي ىلا تادعاسملا

 نييروهمجلا راصناامأ . راو_كلةدعاسملا هذه لثمي لقالا ىلع موقت نأ

 هيلوي لوأ ىتح بناجالا نم 5 ٠٠٠ غاب نيعوطتملا ددع نإ نولوقيق
 ىف لضفلا نكلو « لاتقنا نيدايم ىف مهنم ريثك تام دقو . 1987

 . كش نود مهيلا عجري ديردم ذاقتا

 هجو راوثلا هجو ىف ةممماعلا تابث مث ديردم راصح ريغ دقو

 وكن ارف) نيبت رامعملا ءدب نم نيرهش دعبو . ريبك دح ىلا برملا

 تاوقلا ىلا ًادنتسم ةنيدملا ماحتقا ليحتسملا نم لب ريسعلا نم هنأ

 .تحن ةدوجوملا ةيبرملا رئاخذلانأ وأو « هبناج ىلا براحت ىتلا ةدودحملا

 ةيافكاا نم ريك أ تناك هدب

 ىف اوبراحي نأاوضفر نيينايسسالا بلغأ نأ كلذ ىلا فاضي

 مهفونأ مغر نوب راحيمبناف ؛ برملا ىلا وقيس اذاو « وكنارق فوفص

 برحلا بسك ىف مهيلع دامعالا نم ةدئافالو . ةعفاد حور ريغ نم

 وكنارف دقف ماعلا سفن نم ريمسيد ىلا 19 هيلوي نم هنا مث

 ةليسو ىلا أجلي م اذاف « نييشكارملا نم صخألا ىلع هلاجر نم ًاريثك

46 ْ 



 رودتس راودلا ناف رمالا مامز كلو فقوملا ىلع اهب رطيمي ةديدج

 . هيلع

 باطي نيهدستالا هئاقدصا ىلا دوعي نأ وه ديحولا ليبسلاو

 نيسدنهملاو نيدايطلا نأ اقح ناك اذاو . ا.ئاملأو ايلاطيأ مو مهتنوعم

 مل نيتلودلا نيتاه ناف « ناملالاو نييلاطيالا نم مه تابايدلا ىقئاسو

 . دنجلا نم قلايفب تقولا كلذ ىح ائثعبت

 ضرالا ىلا اهدو_:ج ايناملأ تاسراو ايلاطيا تلسرا ذئنيحو

 دعاس ىذلا مقرلا ىلع قافتالا ريسعلا نم ناك اذاو ةينابسالا

 ةيبنجالا شويجلا ددع ىلع قافتالا ريسعلا نم كيذكف « نيروبمجلا

 « ىناملا ىدنج ٠٠١ ٠١ تلسرا ايناملأ نإ لاقيو . راوثلا فوفص ىف

 تمهاسو ٠٠0 00068٠ 9٠ نيب حوارتي ام تثعب ايلاطيا ناو

 . ليلق بيصنب اضيا لاغتربلا
 هيتكام ارقيلفرا وثللةيمسرااايلاطب اةدعاسم نمكش ىف دح ناك اذاو

 1آ9ا/ ةيئوي 56 ىف « ايلاناىدؤلوبوب » ةدبرج ىف هفن لوف

 نم نيفتصعمجي ىذلا « اينابسأ ىف رثادلا لئاطلا.عا زنلا نأ ردكذ ثيح

 ىلع هيف ةفقاو هيتديشافلا ايلاطيا نكت مل“ هجول ابجو ةراضحلا

 « اهفيلح رصنلا نوكيسو ؛ برحلا ناديم ىلإ تلزن لب « دايحلا
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 تادعاسملا نك

 اهترئاد نم تجرخ ةينابسألا ةيلهآألا برحلا نأ ىف كش سيل

 ! ايلود افاديم تحبصأو ةقيغلا

 مل ءافخلا ىلط ىف ةفلتخملا تادعاسملاب موقت لودلا تناكنأ دعبو

 وللا نع ةلوفم نم هفدش ام قلعت نأ اينيندتي

 ةديعب وأ ةبيرق ةحلصم عازتلا اذه يف ةكرتشملا لودلا نم لكلو

 . ءاظغلا ابنع فشكت نأ لواحتس

 نأ ايناملأو ايلاطيا وكتارف دعو دقو : اهنداعمب ةينغ اينايساف

 ندعملاو قيئزلا لوةحو « وابلب ىف ديدمحلا مجانم راكتحا امهيطعي

 وتنتويرف ساحنلا مجانمو « لاير داديج نم برقلا -62

 اهريغو

 نويدلا دادس نمدب الق ؛ راوثلا زوف ةلاح ىف هنأ ىعيدبلا نمو

 الا دادسلا اذهرسيتي نلو ةيبرحلا راخذلا ةروص ىف اهيلع اواصح ىتلا

 اهدعاس ىتلا لودلا ىلا ةيداصتقالا ىحاونلا رامثتسا قح نع لزانتلاب

 ىلاب



 اننال رصتني نأ ىغبني وكنارف نإ : الثاق هسفن رلمه حرص دقو

 وابلي مجانم ىلا ةجاح ىف

 طسوتملا رحبلا ىف ىلا اهذوفت طسب ىلا ةجاحف ايلاطي !كلذك

 دعاوة نما_هل دبال « ةيلاطيا ةريحن نوكي نأ ىغيني هنأ دققتعت ىتلا

 ةبركسملا ةيحانلا نم عفنلا ةريبك ةميقلا ةميظع رايلبلا رزجو ؛ ةيبررح

 رزجلا هذه نع اط لزانت دة وكنارق نإ لاقيو . ا

 اهنم لعجتل لقالا ىلع ايرانكص رزج ىف ممطت اهناف ايناملا امأ

 (يناملأ ركفت ىتلا ةينابس'الا شك ارم نم ةبيرق نوكتلو « ةبرخب ةدعاق

 مويلغ روطاريمالا مايا ذنم اهيلع ءاليتسالا ىف

 ىنارغجلا اينايسا زكرم بناج ىلا ًادوك ذم اًئيش دعب ال اذه لك

 برحلا هجوت ضيبالارحبلا برغ ىف ةقيدصلا ةلودلاف . ايلاطيإآل ةيسنلاب

 حتف دعب ايلاطيا نأ كلذ . ايلاطيا حلا ىف ةبجو ةلبقتسملا ةيملاعلا

 « ةيناطيربلا ةيروط!ريمألا ىلع رطحخلا سفانملا ربتعت تحيصأ ةشيحلا

 برع ىلع ةرطي-!ا كلذب تنمض ايفابسا ىف اهعيصأ ايلا تعضو اذاف

 ضيب الا رحبلا

 ةيرظنلا ىهو ةيدوتاتكدلا رصتنت نأ ايناملأو ايلاطيا حلاص فو
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 ولو : رلتهو ىيلوسومل راصتنا الا وكتارف رفظ امو . اهناقنتعي ىلا
 . ةيلهأ برح اهرهاظ ىف برحلا نأ

 ةيسقشافلا نأ ىمالا ريسفتو . رلتهو ىنيلسول راصتناوه م

 ةملك تقفتا دقو . قحلا نيدب ال ةوقلاو باصتغالا ةيرظنب نيدت

 ةدهالا برحلا امو . ناكم لك ىف ًادبملا اذه ذيفنت ىلع نييروتاتكدلا

 . اهرمأ تسيشافلا ءامعز ربد ةريبك ةقلح نم ةلساس الا ةينايسالا

 ثولات متي مهب نأ سنت الو « نويناباسيلا ضنا 191 ىفف

 ةلوهسي اهولخدف« ايروشنم ىلع « نابايلاو ايناملأو ايلاطيا ةيروئاتكدلا

 ام نايايلل متو « ممالا ةيصع راكتتسا وأ : لودلا تاجاجتحا دمت لو

 عقاولا رمأالا ماما عججا ملاعلا اوعض اودارا

 ىلع هرودب ضقباف ىتيلو سوم نييناياما نم لمعلا ازه محشو

 مالا ةمصع تربظو ةيلودلا نينارقلا همرح اكبتنم اهمبتلاو ةشدحلا

 ةبررخسلا رهظعي

 ةيلودلا تادهاعملا ةمرح قرخف ًادبملا اذه ذيقنت ىلع رلته راسو

 اسمنلا لذدو . 1376 سرام ىف اسنرفل ةرواجملا نيرلا ةقطنم حلسو

 مل نإ اكافواسكشت نم ءزج عاطتقال دعتسي وه اهو « ماملا اذه ىف
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 ايدج هبجو ىف لودلا فق

 ىلع (متوكسواسنرفو اريلجنا فدض ىنيلوسومو راته دجو املذ

 نيمطم امهيلقو ةينابسالا ضرالا ىف لوزنلا ىلع امدقأ طامعأ

 . ياسا (هفقوم ىف رسلا ىرْل انرفو ارتلجنا ىلا نآلا لقتننو .

 نود تيثتلاو ىأتلا ةسايس ىه ةيديلقتلا اهتسايسؤ ارتلجنا امأ

 امل ىشكتت مل ايناملاو ايلاطيا ايون نأ عقاولاو . عرستلاو عافدنالا

 بلاغلا برح ىف اهسفنب جزت نأ ديرت ال ىه مث . رمأالا را الإ امام

 فترالا ىتح ىل رخطلا اهدادعتسا لمكتست م اعأ م. بوائملاك ابيخ

 برحلا دعب الإ ةناتمالاو فعضلا تادرس نم -ظقيتست 1 مل اهنال

 . ةيشدألا

 تدقعدقف الوبح نكي مل ايفا سا ىف نييلاطبالا رطخفؤ كلذ عمو

 بعصلا نم » : هيف تلاق الصف 157/ لب ربأ ١5 ىف نايدراج ريسففاملا

 ايناسإ نآل ءاوكنف ارف راصتنال زيامالا شعب سامح مهفت نأ انيلع

 قيرطلا اضيأ ددهت لب « قراط ليج لطعت تسيشافلا ةفيلحلا ةيبرحلا
 اهدزيو « ةيوج ةدعاق ايرانكرزح تذخنا اذا مااصلا ءاجرلا سأر ىلا

 تارئاطلل ةدعاقو تاصاوغلل القعم رايلبلا رزج تحبصا اذا رطخلا اذه

 نمةريح ىف مهسفنا ىلع نيمسقنم 'وناك زيلجتالا ةساسلا نكلو
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 ايلاطياذوفق عموتءارج نم ةيووطاربمالا مملاصم نع عافدلانيب مهرمأ

 ارتلمما هدفت نيذلا نييروهجلا ةدعاسم نيبو اينايسا ىف اماملاو

 هيتسشافلا نم ارتلمتا تددرت اذكهو . ةيعويشل ًاشيهع وأ نييعويش

 . ةموعزملا ةيعوبشلاو ةدكؤملا :

 عقت ايتابسا نال ؛ املجنا ةحلصم نم مظعأ اهتحلصف اسن ف امأ

 ايناملأ ترطيس اذاف ؛ سناربلا لابج الا ابلعفي ال ةرشا_م اهراوج ىلإ

 صالخلا عيطتست ال خف ىف انرف تعقو دقف ةينابسالا ةموكحلا ىلع

 ىلاتفضأ اذاو . اضيأ ب .دملا ىموقرشلانم اهددبت ايناملا ثيح هنم

 ةلسسم عطقت نأ ميطتست اهناف « ايناملا بناج ىلا ايلاطيأ لوح كلذ

 نييسنرفلارئازجلاو سنوت ىفايلاطي! عماو اتيرفاىف اهتارمعتي اسنرق
 .روبشم

 عفدتل اسنرف كرحتت نا بجاولا قاكت ارابتعالا هذه لكمامأ

 ةدعاسم نع اهدي تضبقو : تأاكلت اهنكلو ؛ هعوقو لبق ىذالا

 ةدعاسملا ىلا اريخا ترطَصأ دقو . ةيلام بايم ال ةيعرشلا ةموكملا

 ةدعاسمىلعاه ءادقا مدع ىف ةروذعم اسنرفوتقولا تاوق دعب نكلو

 ماو اهراوج ىلا زيلجنالا دوجو نمضت نا ريغ نم اهدحو نيينابسالا

 * ةينامالا برحلا ىلا ارتلجما ةرظنو اسنرف ةرظن قفتت

 ا



 حايرلا ءادو قورجي مهف رفتسم ريغ مهتعيبطب زيلجنالا ىأرو

 ىلع ًارصتنم وكنارف ناك امنيح برحلا هدب ىنف . ةصرفلا نوزهتنيو
 ىلا ىزيلجت الا مالا ىأرلا حصالا ىلع وأ زيلجنالا ناك حلا لوط

 ىلا فطعلا لوحت ةيخمراتلا ةديجملا اهتفقو ديودم تفقو اماف « هيناج

 . ةموكلا بناج
 ةيتسشافلل ةحارص ةيداعم تناك اسنرفو ارتلجتا ةمايس نأ ول

 اذهوال نول ال فسالا مم اىنكلو « اهناعبتب ةدحاو ةطخ اتذخمال

 . ةتباث ريغ ةمايمىلع اهريسوامهددرت ىف رسلا وه
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 ةنايسالا برحلاو شك ارم

 اذه ىف انعشو دق اذهل نحنو ؛ ٌثدالب ةلامج انم ىردأ شكارم لها

 ديقتت نأ نود ىصقالا برغملا نع ةبراذماهبتك تالاقم ضعب باتكلا

 . اه ءاج اع

 ةيقرشةلودك انمهت شك ارمو ؛ رص٠ ىفباتككا اذه ىتكت اماكلو

 ٠ ةيمالسإ ةلودكو

 ل: ىتأيام وه راصبالا مامأ هعضن ىذلا لائملاو

 ؟ راوثلل مهندعاسم نم شك ارم ىلع تداع ىتلإ ةدئافلا ام

 رخآ لاوتسو

 نولقتسيف ةصرفلا هذه نويشكارملا زهتني نإ لضفأالا نكي ملأ
 ٠ 4 ؟ دالبب

 ' ةينطولا مهتيضق ىف برغملا لهأ انةاوخإ ركمفي نأ وجرن نحنو |
 ن



 . مهريغ ةيضق ىف اوركفي نأ لبق

 غالبلا ةديرج ىف تءاج (يك تالقملا هذه ءارتلا ىلاو

 نال 148 سطغا ١8 خيراتب ترشن ىتلا ةيناثلا ةلاقملاب ًافينمو ,

 : ىلوالا ةلاقملا ىف ءاج ا اصيخلت اهنق

 وكنارف لارتجلا ةموكح

 ىبرغم فلا نيثالثو ةسمخو ةئام دنجي

 برحلا نارين ىلا مب فذقتو

 ميحجيف أوقلا نيدألاةبراغملا ددع نا انلق اذإ ةخلابم ةيا غلابن انسل .

 هذه ناكم ددع نم ةئاملا ىف ةرسثع ةعبرالا نع ديزي ةيناممالا برحلا

 هضيرلا ىف ناكسلا ددع نع اةيقد ءاصحا انه قوسن اناو « داللا

 1 مبنم نيدنجلا ددعو

 ءاصحالا بمسح ةمسن نوياملا فيرلا ةقطنم ناكس هدع زواجتي

 نا كاوحالا نم لاح ىَأب نكمال ددملا اذهو 1984 ةنم ريخالا

 ,نكل « سفن فلا 1/0 نم رثكأ برحلل نيملاصلا لاجرلا نه جرخي
 ة98إ/ رياني ىف انابيب تردصا وكتارف لارتجلا شويجل ةماعلا ةدايقلا
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 ةيراغملا دونحلا 7 هو تددح رهشأ ةتسب برملا ءادّتبأ دعب ىأ

 ابهطغض تداز مث « ىدنج ( هاو .0)ب ةفلتخلا ةيبرحلا تابجا ىف
 يللا سرملا نم لماك روباط دخأ ىلا اورطضاف نيينطولا شووج ىلع
 .فلا نه فلأتي ىذدلا برغملا ناطلم ةلراجلا بحاص ةفيلخ سرح

 .شيحل ىلوالا ةاونلا نودعي ءالؤه ناكو 4 راغم مهلك طباضو ىدنج

 . ل.ةتسملا ىف برغملا

 كالحلا ىلإ ةيراغملا نم فألالا نوقوسي نوينابمالا لاز امو

 .نيذلا نيدنجلا ةيراغملا نا 144 رياني ىف ىمعسرلا ءاصحالا نم 1
 ىذنجح *ةرء6٠ ملم خيرراتلا كلذ ىتح برحلل اوذحأ

 تسيلو مهسفت|نيينايسالاءاصحا نمةوذخأمو ةيقيقح ماقراهذهو

 ال ىكل ددعلا صقن نولواحم اذه مم مهنا ىلع مهريغ ريرقت نم

 اذه ىتحنكلو. ةعجافلا هذه ءارو نم ملاعلا بوأق ىف 5 رلأ لخدم

 فيرلا دالب نأ ينعي وهف . اقح بغرم هتعاذا اوحاب ا ىذلا ءاصحالا

 .لافطالا نم ىتح تمر+و نياماعلا ءايوقالا لاجرلا نم ًارفق تحبصا

 رشع ةسماحخلا نوزواجتي ال نيذلا

 .لارجلاك صخش ةحلصم ليبس ىف ةما مدعت نأ مارجالانمل هنأو

 ةو



 ةيلاخلا ةيحضتلا ءارو نم برْعمْلا مهتني له نكسلو « وكسنارخ

 اهب بلاط. ىتلا قوقحلا 5 اقح برغمل' لان نلف ء الك فلاو الك

 ةيرانملا قإ اولاقو « دينجتلا اذه نع سانلا نم ريثكث دحت دقو

 اقوقح مهتطعا اهنالو لالقتسالاب يبتدعو اسمنال اينامسأ نودعاسي

 رداصملا ضعبب لاصتالاو قيقدلا ثحبلا نكلو ةلماك تايرحو ةعبساو.

 ىه رومأ ةئالث ىف دينجتلا بابسا انل د ةلوؤسملا

 مناي ءاماعلا نم هعئانصو وكنارف لامع اهب موقي ىلا ةياعدلا - ١

 ق معن ٠. هللا ليبس ىف داهملاو برحلا ىلا سانلا نوعدي اهيفو نيدلأ

 مهءاوخا حاوراب نورتبتسملا نوروجأملا لوقي اذكه هللا ليبس
 اهنوضيقي ىلا تامب.ردلا ريظن ىق.

 نم لماعلا مرحف برغللا ءاج وكتارف نأ ىتاثلا ببسلاو - *

 ةريثكلا يئارضلاب عرازملا قباضو ةعانصلاو ةراجتلا لطعو لمع

 عوجلامالآ نوساقي مهلعجو اعيمج مجرقفأف هتاجتنم رامسا ضيفختبو»

 ةجاح دمت ًاروجأ اولاذيل دينجتلا ىلا مامد مث نمو « ةقافلاو سؤبلاو

 نإ لئاسولا هذهو ... قيرطلا ةعراق ىلع توملا نم ٌحذقنتو مبوذ

 نأ ىه مث ع ركملاو ثيحلاو ةينلا ءوس ىلع لدت امئاف ءىش ىلع تل>
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 ىناعملا لجأب باصتغالاو ملظلا لث# امن اعيش تاثم

 . مهيبعت امبح نوينايسالا هيلا أجلي ىذلا وه تلاثلا ببسلاو م

 ىلع ةيراغملا رابجإ وه ببسا اذهو . عادجلاو ركملا قرطو ليحلا

 نودوعيال ثيح ىلإ باهذلاو مهئانباو مهتالئاعو موتداجتو ملامحك رب

 . ةقرحملا ليانقلا نيب مهفتح نوقالي ثيح ىلا لب

 ىلع ناتنس ترم نأ دعب فيرلا ةلاح هيلا تلآ ام ىلا رظن:لف قالاو

 ةعينشأا ةيرشبلا ةرزجملا هذه ىلع لب « سوردلا برحلا هذه

 هرصبدقف ىمأر يغ افلا نيئالثلاوةسجلاو املا نمبرغملا ىلا دعب , مأ

 نيحلاص اودوعي مل نم نيزجاعلا نيذه بارضاو هيلجر دقف عتك او

 ٠ هايحلا هذه ىف ام لمعب مايقلت

 ملاساو مهتاجوز ىلع ةلاع اوحبصأ ءايوقالا لاجرلا نم فالآ

 فرعي الو ؛ نهجاوزا ندقف ءاستلا نم فالآلا تارشعو .. راغملا

 ىلع وأ عراغلا فيصر ىلع عوج نبي بتم ريثكو هلل لا نهريسم
 ىفشتسملا باب

 لالعأالا هريغو اذه لك ءارج نم ةيبرغملا ةرسالا قأ دقلو

 ةيدامةراسمخ برغملاب تلؤنو « لاحلا ريوصق نكعي دعب لف ع طاطحالا و
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 اهضيوعق ةيوط لايجا عيطتمق نل ةيبدأو
 لاجرلا تامو « تاراجحتلاو « لامعالا تفقوتو ثرحلا لطع دقل

 هيلاطعءالو برغملا قوقحم ءىلاع ريغ وكتارف دجت تلذ عمو ؛ ءادشالا

 ىمايسلاو ىعامجالا حالبسألا نم دالبلا هجاتحت ام ىلإ رظان الو

 ىداصتقالاو

 سفت ىف معن  برغملا ىف ةينامسالا ةموكسملا تأشتنأ دقو

 ىهو طقف نيينايسالا نيبوكنملاو برا ىحرمل ءىجالم  برغملا

 دجوياميب . مهفونا نع امغر ةيراغملا نم لاومالا ءىجالملا هذه ىبج

 ىديالاذودجتسي برلا ىف نيبوكذملاو ىحرلا نم فالا برغملانم

 . اوتاتقيل تاقدصلا نوبلطيو

 اهرشتن ىصقالا ٍبرغعلا لامث ىف نييناب.سالا لامعا نم ةححل هذه

 انهرعني ىتلا ةياطدلا لطبتف ةبراغملا اهيلع ىتلا لاملا ةقيقح نييتتل

 هناوغاو وكت ارةلا ملا ىووجأم

 ىنطولا حالسالا بزح اهمدق ىتلا ( ىبرغملا بعشلا بلاطم ) نا

 نكعي ام لقا بلاطملا هذه نا لب « لادتعالاو لدعلا ىف ةباغ تناك

 ةرضاملا هتسايس ىلع نيطخاسلا ةبراغملا هب ىضري نأ وكنارفل
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 هذه قيقحم نود نولوحي نيينابسالا نيفظوملا ضءب نإ ليق دقو
 . بلاطملا

 دارا ولو اهذيفنت نود ةبقعلا وه وكئارف ناف كلذ ريغ ةقيقحلاو

 نلو كلذب ءرماوأ ردصأل ةدحاو ةعاس ىف بلاطملا هذه ذفني نأ

 مهريغ وأ نيفظوملا طخس وأ ءاضر اهذيفنت لقرعي

 ى ركفي نا فود ةينطولا ىنامالاب مهينعو ةيراغملا عدخم هنكلو

 ميئاضرا ىفالو مهتافاصم

 « رجاهم ىلرغم »

 ولكن !رف لارملا نم

 هانرشت هرهاقلا ىف ىلرغم لاقم ىلع ادر ةيتآلا ةملكلأ انيقلت

 : . مايا ثالث لبق
 ( ةرهاملا ىف ىلرغم ءاضماب ) الاقم مايا ةثالث لبق غالبلا رشن

 نأ انرسي نحنو ( وكنارف لارغإلا نم ةيراغملا فقوم ) قاونع تح

 جوحا اف ايفاك اسيضوت هتيضق حضوت ناو اريثك برغملا نع بتكي
 هرهاقلا ف ىل رغم ىلا هحوحأ امو قاطنلا ةعساو ةباعد ىلا برغملا

 نال



 : ىه |5 هتقيقح نيبيل. ماشلا فو

 ىلا راشا مث فيرلا ةضون نع ةحملب همالكلاقملا بحاص ادب دقل

 لارجلا دوعول مالستسالاب فيرلاىنطو فصوو اينابساب ةووثلا مايق

 عافدلل ةصرف اوكرتي مل فيرا ىنطو نأ مقاولاو « هتموك>و وكئارف

 ءاشناب حامسلل ةيناسمالا ةموكسحلا ترطشضا ىتح ؛ برغملا ةيضق نع

 دالبلا كلت ضابن ال نالمعي اذخأنيبمايم نيبزح

 دوبمب اهاطخ ىلا ةوطحخلا ىري فيرلا دالب ةضبنل عبتتم لكو

 نابؤملا ناذهفغرا قف دحو دةؤ ةدحاو ةنسفراظ ىف نيبزملا نيده

 نالجر اهسأر ىلعءاقو باسح فلا ةيمسرلا رئاودلا اممل بمحم ناذللا

 لمعلاو ةدكرملا امتاد امهو « المعو ةفاقثو ةيمطو ترغملا لاحر نيخ نم

 اهتوبك نم دالبلا شاهنا ليبس ىف
 ةيبرغملا نيتطلسلل ىلرغملا بعشلا بلاطب نابزحلا مدقت دقو

 اهتسارد ىف اتذخاف ةيناسالاو

 ىنطولا حالصالا بزح دئارج مالستسا نع لاقملا بحاص لوق امأ

 « مدئارج نمو فيرلا ىينطو نم بتاكسلا بلطي اذام ىردا تملف

 اذاف « ىمحم او ىماحلا نيب ام نواعتلا » مالمتسالا ةملكب دصقب هلعل
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 قواعتلا ىف ريما لك ريملا نأ ريخالا بناجلا ىرو نواعتلا اذه قرح

 مالستسالاوهنواعتلا اذه نأ ىأرلا ىف هعياشي نم لكو بتاكلا فصو

 . دايقنالاو

 ةتيقحلاحاضياف ةبغرلا اهتباتك ىلإ انتعد ىتلا ةملكلا هذه دعبو

 تالاقم ىلإ ةءاح ىف برغملا نأ ةبراغملا انناوخ ال لوقت نأ دير

 رايدلا ددهت» الوهحم هعسأ حبصا ىذلا برغملا نع ةروص ىطعت ةعقأت

 ةياتكل عمسم ناديملاف و مهبيجاوب نييقرشلا اتناوخا 35ذنو

 تالاقملا

 حلاصلا لمعلا ىلاو ةبراغملا ناوخالا اهمأ ىدبملا لمعلا ىلإ اريخاو

 نطولاو هلل ةيناا ىصلاخ انمد ام انعم هللاو
 « هرهاقلا ف ىثكارم »

 هبراغلا نوينطولا

 ٌمريرحتب وكنارف لارتجلا دوعو نيب

 هعم نواعتلل ةيراغملا ةوءو تماق نناعا ىأ ىلع

 نودقتني نيذلا نا لوقي ( رصم ىف ىثكاىم) انيلا بتك ويلا

 لارجلاعم نوأعتلا ىلا مهينطاوم مهتوعد ىفةيفيلخلا ةقطنملاءامعز ضعب.
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 ىبرغملا نيعب ةيبرغملا ةلأسملا ىلا ذورظنيال هشيج ىف هلتاقملاو وكّئارف

 ةليحلا هتزوعأ دق ىبرغملا اًذهف هساسحاب نوسحي الو هدالب ىف ميقملا

 اذا: هقوقحْن م ءىش دادرتسال اليبسهماما دمي ل ىتح نيرمعتسملا عم

 اذا ىواملاو نملاب هدعب وكتارف لارئملاك ةيغاط همامأ دجو دقو لمعي

 ربظبو ملستسي نا ريغ للوعي اذام ؟ هيناح ىلا لق اقو هل فاضنا وه

 ؟ هيئامأو هلامآ نم ًاردق هب غلبي هلعل مالستسالا نم اًميش

 « رمعتسملك نأش كلذ ىف هنأشاعداخم وكئارف لارئجلا نوكي دق

 فنرا ةسايسلا ىف رظنلا دعبو ةكلا نم دج ايسايس قوكي دق اك

 مهتقادصو ٌمدو بمكيو ةبراغملا فاصي

 ةلو_بجم ( ةينلا ) هذهو ( ةينلا ) ىلع موقي نيتيحانلا ىف رمالاو

 امالستسا وكفارفل مالستسالاب مويلا نيمهتملا ةيراغملا ءامعز نم اعبط

 هدوعو ىف اوعدخ مهينطاوم نم فلا نيسمخ نأب ريرغتلاىلا ىدا

 هموصخ اولئاقيل هشيج ىف اودنجتي نا اوليقو

 نم نوكي اذهو هللا .يغ ( ةينلا ) ىلع محم دحأ عيطتسي سيلو

 ءامعزلا نم نيماستسملا دحأ مهتي نأ ملظلا نم وأ « ولخلا نمو فارسمالا

 انأسأ اذا مف اذهو « ثدالب ةيضق مهتفايخم وككارق لارتملا دوعوأ
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 مهيضام ىلإ انعجو اذاو ةطيملا مدعو رظنلا رصقن مهمهتي نأ « مهب ةينلا
 ةقباسااةنطولا مهتايحضتو ديحملا

 اوقثو نيذلا ءامعزلا نع اه عفادأ نا درا مل ةزوجو ةملك هذه

 مهينطا وم ةوعدو هعم نواعتلا اوابقو هدوعوو وكنارذ لاربجلا نم

 نا وجراو اهباصن ىف رومالا عضا ناتدرا ىنكلو « نواعتلا اذه ىلإ

  ضعبلا هيتلكد امف سيلو 6 ةماعلا هتيضق نع مفادب نم ىلإ ةجاح ىف

 اررض ةيفيللا ةقطنملا ىف وكلارف لارئإلا ةمايسل ًادقن -دقتعن اك

 وكنارف لارئملا ناك اذاف ةوق ١ ميناج ىف وه لب « ةيرغملا ةيضقلل

 قداص هلأ ىلع ليلدلا ميقيل هذيفنت لجعتيلف ةيراخملل دعولا قدا

 ا #

 ةقيقحلا ًاريرقت هان شن دقو «رصم ىف ىثك ا رم 2« انيلا هلسرا'ام اذه

 مهريغو ةبراغملا انقاوخا فرعي نأ انمهيو « اهنا هترضح دارأ ىتلا

 ثبجو امي« ةيحضتلا اهل سه ًامات رصم ىف ةينطولا اناباضقك ةيسايسلا
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 اياضقلا هذه نع عاقدلل غالبلا تاحفصص حسفت نيح اتناو تناكاهنيأو

 وحرينم كلذ بنا ىلا غالولاو ؛ ةينطولا ةحلصملا نم رثك أ ىلا رظنتال

 نكي نأف « ثدالب ىف نيطب ارملا وأ رصم ىلا نيرجاهملا نم نيينطولا مالقال
 نم قيرف ةسايس ىلا فرطت ةزظن رظن دق مالقألا هذه باحصأ ضعب

 نأ دقنعن اه ءامجزلا ءالؤه ءىس امم سيلف ةيفيلخلا ةقطنملا ىق ءامعزلا

 ءىدابملا هذه ءا رشتسا نال « ةفرطتملا ةعورشملا ءىداسملا ىرشتمت

 قيقحتل نوصلخملا اهيلع دمتعي نأ نكع ىلا لماوعلا ىوقانم راكفالاو

 ةيبرعلاو ةيمالسالا دالسيلا ءامعز ضعب اطخا دقو . ةينطولا مهتياغ

 موينط اوم نم ةفرطتملاىداسيملا باحصا ةيراحم ىف فاحاللةدبعتمملا

 ناك ن كلو“ مهيلا نوئيسيو مهلامعأ نم نولاني نيفرط تملا نا ىوعدب
 نك ةوق لك ءامعزلا ث اودقف نا نيفرطتملا ءال وه مبتب راح جئاتن نم

 لثمف ةبراغملا انناوخا عقبال نا وجرت نحتو ابد نيرمعتسملا باهرا

 ًاديدش نكي امهم 6 رحلا دقنلا ىلا « مهنم نابشلا اهسالو « ًاطخلا اذه

 دقنلا اذهلالغتسا لعاوامءيلو « ماهتالا نم هيف نكي امهمو : ًايساقو

 نيفرطتملل ءاضرا ةبصتغملا قوسقحلا نم ديزملاب نيرمعتسملا ةبلاطم ىف

 صيصختل هبراغملا دابح رصقن نا اذه عم دونو : مهسفت | نع طافد وأ
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 مهر بهذتو اواشفيف اوعزانتيال نأ « رامتسالا ةضهانم ىلع مهدالب

 : حيحسلا هلالقتسا مونطول اوققحم نا لبق

 وانا .ةلارنجلا ةنغر

 هعماطم قيقحتل ةنيرغملا ىوقلا عيمج ريخسل ىف

 ,غاليلا ةديرج ىف رشنلا ىلاون نيو ةينايسالا هروثلا تبشن ذن»

 تحم ةعقاولا ةيفيللا ةقطنملا ف نيدهاجملا انتاوخارظن نيتفال ءارألا

 :ىلع نيمئاقلا هام رذحلاو ةطيملا نم هذاخما ب ىلا وا اينايسا ةيامح

 نم رثك أ مهانبلاط دقو « وكنارف لارنإلا فرط نم برغملا ةمايس

 ةدهاعملاب ةبيبش ةدهاعم ىلهلوصحلل الصوتم ايعسس اوعسي نأ ةرم

 هنوؤئش ةرادإ نم برغملا نكمتةيدوسلا ةيسفرفلا وأ ةيرصملا ةيزيلجتالا
 قوقح رم ةياملاةدهاعم هنيام ام هيلا ديعتو هسفنب

 .لارتملا سي رعتو ةينابمال اهروثلا مايق ىلع افينوناتنس تضم دقو

 .ىمقالأ برغملا عم ةدهاعم دقعل دعتسم هنإ هيف لوقي ىذلا وكتارف

 نييدوهمجلا نينو هنيب ةمئاقلا برحلا ىف هل ةيراغملا ديبأت لباقم ىف

 هيلع تناك ام ىلع ةيفيلخلا ةقطنملا ىف ةلاخلا ىرت انلزال كلذ عمو .
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 لارتلا مهب فذق نيدلا فولالا تارشع نم مغرلاب ليقف رم

 تاردقم ميمج ىلع هئاليتماو « ةيئايسالا برحلا ميحج ىف وكفارف

 ىنابمالارامة ال اهقاذا ىلا ةيقشاا ةقطنملا هله تحبصا ىد دالبلا

 راصح ىف ةدلاملا ةيفيرلا برهلا دهع رم باذعلا نم ًابورض

 اهباهطب رت ةطبار الو برغملاب اهل ةقالع ال ةيضق لجأ نم اذه لك
 لوقعب ثبعلا نع ىنت ال ىتلا ةحماجلا ةيروتاتكدلا عماطم اهتكلو

 فئارلا ءارغالاو توقمملا عادملا نم ناولأي مهاوقو سانلا

 عالبلا ةديرج ىف رشذ لاقم لبق نم هانررك أم ديعن نأ ىلإ انعفد
 نع هيف مفاد ( ىثكارم رجاهم ) ملقب 588 سطسغا ”7 موي ءارغلا
 لبقو « ةيراغملا نم ممل نيلاوملاو برغملا ىف نيينابسالا داوقلا ةسايمس

 ةمدخالا انلمع ىف انل دئار ال هنا ءارقلل دكؤت ثيدملا ىف لسرتسن نأ

 اهبليجستو ىمالسالا ملاعلل ةرملا ةقيقحلا انل نيبتو ادتحلصمو اندالب

 را وثلال مهما ردتم وميحا 3 امدقتب اوضر ةبراغملا نإلاال ىت> 2 راتلت

 مطالقتساو مدالب ريرحن ليبس ىف اوحضي نأ لدب نيتايسالا

 مطالقتسا نع امافد ماسلا ةبراغملا قشتما اماط رمثع ةسمخ لبقف

 كلت ليبس ىف ال نولئاقتي مويلاو « نيرمغتسملا ىديأ هب تفصع ىذلل
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 ناكو لاتقلا بح الإ نيمايملا مهمابآ نع اوئري مل مهنأاك ةسدقملا ةياغلا

 ىلعالا لثملا وه نكي مل هليبس ىف حاورالا ةيحضتو لالقةسالا بلل

 اك ئارو نم ةبراغملاو ميركسلا دبع ريمالا هلجا نم براح ىذلا

 برحلا نع هعد وأ هل ذايب ىف حلصلا ضاير ذاةمالا كالذ ىلإ راشأ

 ةينايسالا

 ىلئاومفدن : ةيراغملا نأ خيراتلاو ةقينقحلل انه لحسن نأ ديرأ

 ىلع ادام اورامعتمالا نممهدالب صيلخل ىفةيغرالإ وكن !رفلارتجلا نين

 ؛ ةبملا مهيلعتوطناوأ اوءدخ مه اذاف ةياذلا هذه ىف نيينايمالا اوثلا

 نيدلاءامعزلاوةداقلا لعةيلئسملا عقت اعاو كلذ نعنيلوؤسملا مهاوسيلف

 مهدالب ىلعدوعت جناتنب اهنم نوجرخموةصيوعلا ةمايسلا لخدم نوجلي

 ءانبلاو ةداعسلا مبل بلت و ريملاب

 ىف نيينطولاض عب تاعج ىلا لهاوعلا ضعي نيبنس لاقملا اذه ىو

 نوفقي الو « نيينابسالا راوثلا ىلا نوماستسي ةببرغملاةيفيلخلا ةقطنملا

 ةيحضتلا ىعفخم ال ىلا ةهيزنلا ةينطولا مهيلع هضرفت ىذلا فقوملا مهنم

 باهرالاو ديدبتلا بابت الو باذعلاو

 ططخلا ىف ةدحوم ةينايسأأالا ةروثلا لبق ةيبرغملا ةينطولا تناك
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 ةقطنلاف وأ اسن رفةياجلةعباتلا ةيئاطلسلاةقطنملا فءاوس بيلاسأالاو

 دوعب اميف ةروشملاو ىأرلا اطاجر لاابتي اينأسا ةياجلل ةمباتلا ةيفيلحلا

 اوناك اينايساو اسنرف ىف مكلا لاجر نال كلذو « ريماب دالبلا ىلع

 لئاسولا فالتخال عاد كانه نكي ملف نييطارقءدلا نيبراسيلا نم ًاعيمج

 ىذلاميسقتلا اذهب فرن ال اننأ اذه ىلا فضأ « رمعتسملا ةمواقم ىف

 موي ظيفحلا دبع ناطلسلاو اسنرف نيب ةدوقعملا ةياجلا ةدهاعم هتثدحأ

 1١515 ةئس سرام ”© موي

 ةقطنملا ىف رومأالا ديلاقم تحصأو ةينابسالا ةروثلا تيش املف

 هاجتاو بيلاسأالا رييغت ىرورضلا نم حبصأ راوثلا ىدبأب ةيفيلخلا

 نرم هبيلطتي امو فقوملا ةرورض هب ىحوت اهاجتا نيتئيهطلا نم لك

 ٌ لاوحالاو فورظلل ًاعبت ةدشلاو ةنورملا .

 ةينطولا ةلتتكلا مساب نوفرعي ةيفيلخلا ةقطنملا ف نوينطولا ناكو

 ناديملل اوجرخي نأ اوأر ةينايسالا ةروثلل ىلو الاةفصاعلا تأده اماق

 كلالقتسا ىلا ىمرت ةحضاو جهانمو ةفورعم ءىدايم هل بزح ةفصب

 ةدهاعم اهب هتئيك ىتلا دويقلا عيمج ىرم هرير#و برغملا

 ذاتسالا هتسايرل بختناو ىطولا حالصالا بزح شن فنمو « ةياجلا
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 قأ ةفلنملا ف وكن ارق لارلا بودنم ىأد سيبرطلا قلاخلا دبع
 عه قفتت الو برغملا ىف اينايسا ليقتسم ىلع ًارطخ نوكتس هتسايس

 بزحلا اذه ءاضعأو ةماع ةيراغملا ةعداخم ىلع لمعي ذخاف !.عماتعم

 حالصالا بزح لابف + قو ًارفن ًاعيمج مهنم صلختسا ىتح ةصاخ
 لمعلا نع رتفي ال نينطولا قرطتم نم مهصعد ناكدقو مهفقوم ىتطولا

 . :رظلا نسح نم ءالؤؤه عاجرا بزإ1ا لواح دقو ةرحضتلا نع الو

 اوعجري مف هدوعوو وكنارغب

 قى ةيسنرفلا ةيراعتسالا فحصلا تعرش هسفن تقولا اذه ىو

 ديؤت اهتأي ةيناطاسلا ةقطنملاب ىطولا لمعلا هاك مهتت اسنرفو برغل
 ةلتكلا رت مل ةئيرجلا مهتلا هذه ءازإ مهعم نواعتتو نيينابسالا راوثلا

 دقو . نيعودهملا ءالؤه لامعة يل وسم لمحتتال اها نلعت نأ نم ادب

 نالا ىفنملاو ماعلا ريتركسلا ليلجلا دبع نب رمع ذاتسالا بك

 لك ليق لاق « ساف ىد شيه.دال » ةديرجل لام ىلع ًادر ءارحصلاب

 « ايل الالقتسا ناوطت ةكرح نع ةقتسم انت كرح نأ دكت ءىش

 هوجولا نم هجو ىأب اننكمم آلو ةيناطلسلا ةقطنملاب لثمم انيزكل سيلو
 ةدراولا ةينايمالاو ةسرعلا تابرشنلاو تاءاذالا ةيللوؤسم لمحت ن١
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 نورئاثلا اهب دعو ىتلا ةبذاكلا دوعولا ىلإ عجري امف اما « كانه نم
 انددطاومضمب عوقو انيلع ذخوي لبق فيرلاب انيتطاوم قويثابسالا
 تسيشافلل مهتناعإ مهحنمو وكن ارف ةلابح ىف ىرخالا ةقطنملاب

 بسك برذملا لخاد هباسحل اولمعي نأ مهتاعد نم وكنارف عنقي م
 ةرورشني برضملا جراخقاطنلا ةعساو ةياعدب مايقلا ىلإ مهعفد لب
 ةيرملا هل قلطأو فير! ىف ةبراغملا نع هر دق هنا قومزيو ةبامدلا

 برشملاب ةيضاملا ةنسلا ىف انك انفأ عالبلا ءارقل دكؤت اننأ ىلع
 ةيفيلخلاو ةيئاطلسلا نيتقلطنملا ىف هتلاح هيلا تلصو ام اننيعأب اندهاشو
 ناسحاب ال نيبوكنلا ةيراغملا ساسحاب انسمحأو ءاقشلاو سؤبلا نم
 ةامدلا ءاله

11 



 هاتخ ةمآك

 . ملسا| ةطذ نم ىتك-و « برحلا راصنا نم تسل

 اماو ملاظف لوالا امأ . هيلد ىدتعم اهيفو ىدتعم اهيف برحلاو
 ًاريسع اياسح نيملاظلا هللا بساحيمو . مول ىب كا

 هرك أ ىثنأ كلذب دصقأ ىناف : مالسلا راصنأ نم ىتفأ تاق اذاو
 نم لوأ ىتناف ىلع دحأ ىدتعأ اذإ نكلو : ناودعلاو ىنبلاو ماظلا
 . برحلا ىلإ وعد, نم لوأو ؛ دالبلا ةمارك نع ًادوذ ماسحلا قشتعي

 لاجرااو لافطالا ءاستلا بنذو « ةيلهالا برحلا هذه بنذو

 نيذلا قئاع ىلع مقي امنا تنج مثإ ريغ سمتلتق ىتلا ةيئربلا سوفنلاو
 لطابلاب ءاوعشلا برحلا هذه ١ وراثأ

 مذ ه ىف تعقو ام ةيكللملا ةياعر ىف تلظ ول اينابما لعلو

 نآلا اهب لم ىلا ثراوكلا

 هيلا علطتي ةنيفسلا نم نايرلاو دسجلا نم سأرلاة باي كلملا لاك دقف

 ىدبيف ؛ راسيلابازحأو نيميلا بازحا هذالم ىلإ أجليو ريقفلاو ىنغلا
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 لييسلاءاوس ىلا دالبلا

 كلملا ؛ لوألا قوراف كلملاب رصم ىف هللا انامح نأ هللا دمحتو

 ىدلا كلملاءةداسلاو ىأرلالهأ هبم انك ةماعلا نمو بعشلا نم بوبحلا

 هللا وجرنو « ةمالملا هل هللا لأسن ةظل لكى هنطوب ريخلا هتدارا ىلجتت

 . نطولا ةعفر هيدي ىلع مي نأ
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